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INID-koder 

I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med 
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).

(111) Registreringsnummer
(151) Registreringsdato
(180) Registreringen utløper
(210) Søknadsnummer
(220) Inngivelsesdato
(526) Unntaksannmerkning
(300) Prioritetsopplysninger
(450) Kunngjort registrert dato
(511) Vare-/tjenesteklasse
(521) Bruk/innarbeidelse
(526) Unntaksannmerkning
(540) Gjengivelse av varemerketekst
(541) Merket er et ordmerke
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(551) Fellesmerkebestemmelser
(554) Merket er tredimensjonalt
(571) Beskrivelse av merket
(591) Merket er i farger
(730) Søker/innehaver
(740) Fullmektig
(791) Lisenshaver
(793) Lisensinformasjon
(891) Etterfølgende utpekning dato
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 320609 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202109158 
(220) Inndato: 2021.07.14 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRESTIGE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Meyer Intellectual Properties Limited, 382 Kwun Tong 
Road, KWUN TONG, KOWLOON, Hong Kong 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Mat- og drikkevareforedlings- og 
tilberedningsmaskiner og -innretninger; elektriske 
kjøkkenapparater til hakking, blanding, pressing; 
elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske 
kjøkkenredskaper; elektriske blendere; 
elektromekaniske apparater for tilberedning av mat og 
drikkevarer; kjøkkenkniver (elektriske -).  

  Klasse 8   Knivsmedvarer; kjøkkenkniver; husholdningskniver; 
bestikk, kjøkkenkniver og skjæreutstyr til kjøkkenbruk. 

  Klasse 11   Kokekar 
  Klasse 21   Matlagingsredskaper; husholdningsredskaper; 

kjøkkenredskaper; servise, kjeler, gryter og beholdere; 
bakeformer; stekeformer til kaker og brød; bakeutstyr; 
bakeformer i glass; bakebrett av vanlig metall; 
grillpanner; lokk for fat og tallerkener; 
oppvasktørkestativ; oppvaskstativer; tallerkener; 
serveringsfat og -boller; fat, ikke av edle metaller; 
glasskåler; asjetter; serveringsskåler, serveringsfat; 
serveringsklyper; serveringsskjeer; serveringsgafler; 
porselensserviser; servise, unntatt gafler, kniver og 
skjeer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320610 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.18, SE, 2200297 
(210) Søknadsnr.: 202200937 
(220) Inndato: 2022.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

BODYLAB 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bodylab ApS, Plastvænget 3 D, 9560 HADSUND, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Niels Hemmingsens Gade 10, 5th floor, 1153 

COPENHAGEN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Mineralvann [drikker]; kullsyreholdig vann; alkoholfrie 
drikker; vitaminholdige drikkevarer; alkoholfrie 
fruktekstrakter; alkoholfrie drikkevarer som inneholder 
fruktjuice; smaksatt vann; smaksatt mineralvann; 
drikker smaksatt med fruktjuice; lavkaloribrus; 
smaksatte kullsyreholdige drikkevarer. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320611 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202200330 
(220) Inndato: 2022.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

WELCOME TO NATURE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Arktis Holding As, Vollsveien 13H, 1366 LYSAKER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Optikervarer; briller; sportsbriller; goggles for sport; 
skibriller; solbriller; brilleglass; brilleetuier; skredsøkere; 
kompasser; livredningsapparater og -utstyr; 
walkietalkies; hodetelefoner og 
interkommunikasjonsutstyr; dykkeapparater; 
dykkerdrakter; dykkermasker; øreplugger for dykkere; 
neseklyper for dykkere og svømmere; dykkerhansker; 
pusteapparater for undervannssvømming; elektroniske 
magasiner; hjelmer; beskyttelsesmasker; sikkerhets- og 
beskyttelsesutstyr for bruk innen sport, nemlig 
beskyttelsesmasker, hodebeskyttelse, hjelmer, visirer, 
sikkerhetsvester, ryggbeskyttere; programvare; mapper 
og deksler for mobiltelefoner, nettbrett og 
datamaskiner. 

  Klasse 18   Bagger, ryggsekker; ransler; regntrekk for bagger og 
sekker; mapper og etuier for kart; kofferter; reisevesker; 
håndvesker; vesker; bæremeis for bæring av barn; 
hoftevesker; stropper for bagasje. 

  Klasse 22   Tau og hyssing; Nett; Telt; presenninger; Markiser av 
tekstil eller syntetisk materiale; Seil; Sekker for 
transport og lagring av materialer [bulkvarer]; Materialer 
til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi 
eller plast; Ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og 
erstatninger for disse; fjellduker; polstringsmaterialer, 
ikke av gummi eller plastikk, til soveposer; tau til telt; 
markiser til telt. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; Lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast; tekstiler til fremstilling av telt; 
soveposer; lakenposer til soveposer; tekstilposer til 
oppbevaring av soveposer; bivuakkbager til 
soveposebeskyttelse. 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; belter. 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet; reklamevirksomhet for å 

markedsføre e-handel; bedriftsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
administrasjon av forretningsanliggender av 
detaljhandelsbutikker; virksomhetsledelse av engros- 
og detaljutsalgssteder; formidling av annonse- og 
reklamemateriell; markedsføring; 
forretningsinformasjon; salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann]; tilveiebringelse av søkbar nettbasert 
annonseguide med varer og tjenester av andre 
nettbaserte forhandlere på internettet; detalj- og 
engroshandelstjenester vedrørende sportsutstyr; detalj- 
og engrossalg, inkludert online og salg via internett, 
relatert til produkter for camping utendørs og 
utendørsaktiviteter; detalj- og engrossalg, inkludert 
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online og salg via internett, relatert til vevde stoffer, 
tekstilmaterialer, ur- og kronometriske instrumenter og 
smykker; detalj- og engrossalg, inkludert online og salg 
via internett, av optikervarer, briller, sportsbriller, 
goggles for sport, skibriller, solbriller, brilleglass, 
brilleetuier, skredsøkere, kompasser, 
livredningsapparater og -utstyr, walkietalkies, 
hodetelefoner og interkommunikasjonsutstyr; detalj- og 
engrossalg, inkludert online og salg via internett, av 
dykkeapparater, dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker og pusteapparater for 
undervannssvømming; detalj- og engrossalg, inkludert 
online og salg via internett, av elektroniske magasiner, 
hjelmer, beskyttelsesmasker, sikkerhets- og 
beskyttelsesutstyr for bruk innen sport, nemlig 
beskyttelsesmasker, hodebeskyttelse, hjelmer, visirer, 
sikkerhetsvester, ryggbeskyttere, programvare, mapper 
og deksler for mobiltelefoner, nettbrett og 
datamaskiner; detalj- og engrossalg, inkludert online og 
salg via internett, av bagger, ryggsekker, ransler, 
regntrekk for bagger og sekker, mapper og etuier for 
kart, kofferter, reisevesker, håndvesker, vesker, 
bæremeis for bæring av barn, hoftevesker og stropper 
for bagasje; detalj- og engrossalg, inkludert online og 
salg via internett, av tau og hyssing, nett, telt, 
presenninger, markiser av tekstil eller syntetisk 
materiale, seil, sekker for transport og lagring av 
materialer [bulkvarer], materialer til polstring og 
fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast, 
ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger 
for disse, fjellduker, polstringsmaterialer, ikke av gummi 
eller plastikk, til soveposer, tau til telt og markiser til telt; 
detalj- og engrossalg, inkludert online og salg via 
internett, av tekstiler og erstatninger for tekstiler, lintøy, 
gardiner av tekstil eller plast, tekstiler til fremstilling av 
telt, soveposer, lakenposer til soveposer, tekstilposer til 
oppbevaring av soveposer og bivuakkbager til 
soveposebeskyttelse; detalj- og engrossalg, inkludert 
online og salg via internett, av klær, fottøy, hodeplagg 
og belter; detalj- og engrossalg, inkludert online og salg 
via internett, av spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, ski, vannski, snowboard, wakeboard, 
skøyter, surfebrett, surfeski, truger, kiter, paraglidere, 
rulleskøyter og skateboard; detalj- og engrossalg, 
inkludert online og salg via internett, av skibindinger, 
kjelker, fiskeredskaper, klatreseletøy, bagger tilpasset 
for ski, vannski, snowboard, wakeboard, skøyter, 
surfebrett og surfeski, beskyttelsesutstyr for sport, 
herunder ryggbeskyttere, håndleddsbeskyttere, 
knebeskyttere, skistøvler og skistaver. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av klær; vedlikehold, 
rengjøring og reparasjon av lær; reparasjon og 
vedlikehold av fottøy; reparasjon og vedlikehold av 
campingutstyr; reparasjon og vedlikehold av gym- og 
sportsartikler; reparasjon og vedlikehold av sports- og 
treningsutstyr; reparasjon og vedlikehold av hodeplagg; 
reparasjon og vedlikehold av kofferter; reparasjon og 
vedlikehold av bager og poser;  reparasjon og 
vedlikehold av briller; reparasjon og vedlikehold av 
solbriller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320612 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202113726 
(220) Inndato: 2021.10.13 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 JACU AS, Parkgata 18A, 6003 ÅLESUND, Norge 

(740) Fullmektig: 
 INNOVATICA NATALIA ØVSTEGÅRD, Åregjerdet 18, 

6030 LANGEVÅG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; kaffedrikker, kakaodriker, 
sjokoladedrikker, spiseis, iskrem, iste; ubrent kaffe; 
kaker; søtsaker; sjokolade. 

  Klasse 31   Ferske bønner; rå kakaobønner. 
  Klasse 40   Røking av matvarer (brenning av kaffebønner); 

kverning. 
  Klasse 41   Klubbvirksomhet; undervisning; praktisk opplæring 

[ved demonstrasjon]; arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer. 

  Klasse 43   Kafeer; kafeteriaer; snack-barer; uteleie av møterom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320613 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202197 
(220) Inndato: 2022.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TRAVELLERS CLUB, Josefinesgate 26, 0351 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Foreningsvirksomhet, nemlig fremming av interesser 
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til fagfolk innen reiselivsindustrien, hotell og 
turistindustrien, og brukere av reiselivsindustrien, 
hotellindustrien og turistindustrien; møteplanlegging. 

  Klasse 39   Reisebyråvirksomhet; reiseplanlegging og turer. 
  Klasse 41   Online klubbvirksomhet og foreningsvirksomhet med 

interesser sentrert innenfor reising. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320614 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202203 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOOSKETBALL 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, RI02861 
PAWTUCKET, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320615 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202207 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENVIROCRON ULTRAX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd 
Street, OH44111 CLEVELAND, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Maling, belegningsmidler og overflatebelegg i 
pulverform for industriell bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320616 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.19, US, 90/891,688 
(210) Søknadsnr.: 202202210 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIV3 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rain International LLC, 1365 West Business Park 
Drive, Suite 100, UT84058 OREM, USA 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vitamin D-preparater; vitamintilskudd; kostholds- og 
ernæringstilsetninger; flytende vitamintilskudd; flytende 
kosttilskudd; mineralske kosttilskudd; nutrasøytika for 
bruk som kosttilskudd; kosttilskudd i form av svelgbare 
sprayer. 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320618 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115452 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Alma 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Prototech AS, Fantoftvegen 38, 5072 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Brenselceller og deler og komponenter dertil; 

lagringsbatterier, også i form av mobile og bærbare 
installasjoner og enheter for fartøy og 
offshoreinstallasjoner. 

  Klasse 12   Brenselcelle- og brenselcellehybridmotorer for skip og 
fartøy. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
brenselceller og brenselcelleinstallasjoner. 

  Klasse 42   Forskning og utvikling relatert til maskinteknikk; 
forskning og utvikling relatert til brenselcelleteknologi; 
forskning og utvikling innen energi, alternative 
drivstoffkilder og reduksjon av karbonutslipp; teknisk 
rådgivning om hvordan man bruker og driver 
brenselceller og brenselcelleinstallasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320619 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115453 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Additech 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Prototech AS, Fantoftvegen 38, 5072 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   3D printere 
  Klasse 9   Programvare for 3D printing; programvare for 3D-

printmodellering. 
  Klasse 17   Plastfilamenter for 3D printing. 
  Klasse 35   Forretningsadministrasjon og rådgivning innen 3D-

printingteknologi. 
  Klasse 40   3D printing; 3D printing på bestilling for andre; 

informasjon, konsulenttjenester og rådgivning 
vedrørende de ovennevnte tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320620 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115125 
(220) Inndato: 2021.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing 

Boulevard, NJ08628 EWING, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 8   Apparater for skjønnhetspleieformål, nemlig elektriske 

barbermaskiner, hårtrimmere og hårfjerningsapparater; 
elektriske og batteridrevne hårtrimmere; barberhøvler 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320621 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202175 
(220) Inndato: 2022.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIRSTAGE Mobile 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fujitsu General Limited, 3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, 
213-8502 KAWASAKI, Japan 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Fjernkontroller for airconditionanlegg; fjernkontroller; 
fjernkontrollmottakere; fjernstyrte 
telemetreringsapparater; 
interkommunikasjonsapparater for airconditionanlegg; 
interkommunikasjonsapparater; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
analyseapparater for luft; måle- og kontrollenheter for 
klimaanleggteknologi; måle- eller testmaskiner og -
instrumenter; elektriske kontrollpaneler; elektriske 
styrings- og kontrollenheter; PDA-er; elektroniske 
maskiner, apparater og deres deler; dataprogramvare; 
applikasjonssoftware. 

  Klasse 11   Varmtvannsberedere og installasjoner for oppvarming 
av varmtvann samt deres deler og tilbehør; 
varmluftapparater; varmekjeler [for oppvarming]; 
luftrenseapparater og -maskiner; ioniseringsapparater 
for behandling av luft eller vann; luktfjerningsapparater 
for luft; airconditionapparater og deres deler og 
tilbehør; airconditioninstallasjoner og deres deler og 
tilbehør; luftfiltre for klimatisering; apparater for 
nedkjøling av luft; oppvarmingsapparater for fast og 
flytende brensel eller gass; avfuktere; 
gulvvarmeapparater- og installasjoner;  
oppvarmingsapparater, elektriske; 
luktfjerningsapparater, ikke for personlig bruk; 
varmeovner; varmeinstallasjoner; varmevekslere, andre 
enn deler av maskiner; apparater og innretninger for 
kjøling; kjøleapparater og maskiner; kjøleapparater; 
elektroniske kjøleapparater for personlig bruk; små 

airconditionapparater; bærbare airconditionapparater; 
klimaanlegg og airconditionapparater og -installasjoner 
for industrielle formål; frysemaskiner og -apparater for 
industrielle formål; kokeapparater og -installasjoner for 
kommersiell bruk; industrielle oppvasktørkeapparater 
og -installasjoner; apparater for desinfisering av servise 
til industrielle formål; kjøkkenvasker for industrielle 
formål; elektrotermiske husholdningsapparater; 
varmepanner, ikke-elektriske; lommevarmere; 
varmeflasker. 

  Klasse 42   Overvåking av datasystemer for klimaanlegg ved 
fjerntilgang; fjernovervåkning av datasystemer; 
software som en tjeneste [saas] for klimaanlegg; 
software som en tjeneste [saas]; vedlikehold av 
datasoftware for klimaanlegg; vedlikehold av 
dataprogrammer og software; innsamling, analyse eller 
lagring av datalogg; analyse av tekniske data; 
nettskytjenester; design og utvikling av 
operativsoftware for tilgang og bruk av et nettskybasert 
datanettverk; design og utvikling av datasoftware; utleie 
av operativsoftware for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; utleie av datahardware og 
datasoftware; tilveiebringe midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar operativsoftware for tilgang 
og bruk av et nettskybasert datanettverk; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar software; 
tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; 
design av maskiner, utstyr og instrumenter; 
kalibreringstjenester; mekanisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320622 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202547 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FUNCTION (HONG KONG) BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LIMITED, RM 2 3/F RUBY 
COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, 
999077 HONG KONG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd for dyr; Proteintilskudd for dyr; Medisinsk 
dyrefôr; Lotion for veterinærbruk; Aminosyrer for 
veterinære formål; Insektsjampo for dyr; Dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk; Kosttilskudd; 
Mineralske kosttilskudd; Proteinbasert kosttilskudd; 
Propolisbasert kosttilskudd; Enzymbasert kosttilskudd; 
Glukosebasert kosttilskudd; Gelatin for medisinsk bruk; 
Vitaminpreparater; Frysetørret mat for medisinske 
formål; Homogenisert mat for medisinske formål; 
Acaipulver, kosttilskudd; Bleier for kjæledyr. 

  Klasse 31   Halm; Dyrestrø av papir for kjæledyr; Aromatisk sand 
for kjæledyr; Næringsmidler for dyr; Salt for husdyr; 
Forkaker; Kalk for dyrefor; Hundekjeks; Næringsmidler 
for fugler; Klifor [næringsmidler for dyr]; Dyrefor; 
Ernæringstilsetninger for dyr [styrkende]; Korn for 
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dyreernæring; Tyggegjenstander for dyr [spiselige]; 
Formel; Hakkels [dyrefor]; Røtter for dyreernæring; 
Peanøttkaker for dyr; Drikker for kjæledyr; 
Næringsmidler for kjæledyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320623 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115451 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Clara Venture Labs 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Prototech AS, Fantoftvegen 38, 5072 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 

bedriftsrådgivningstjenester; bedriftsledelse og 
forretningsadministrasjon av prosjekter innen fornybar 
energi; prosjektledelse; sponsortjenester; pris- og 
kostnadsanalyser av fornybare energiprodukter; 
engrossalg av fornybare energiprodukter; evaluering, 
planlegging og styring av energibehov for andre. 

  Klasse 36   Venturekapital- og venturekapitalforvaltningstjenester 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert til dette; industriell analyse, 
industriell forskning og industrielle designtjenester; 
forskning innen miljøvitenskap, hydrogenproduksjon, 
brenselcelleteknologi, teknologiløsninger for 
pyrolyseteknologiske løsninger for avfallshåndtering, 
reduksjon av klimagassutslipp, karbonfangst og -lagring 
og relaterte teknologier; utvikling av teknologi relatert til 
3D-printing; tekniske prosjektstudier; prosjektstudier og 
profesjonelle konsulenttjenester relatert til andres kraft- 
og energibehov og generering og forsyning av kraft og 
energi; ingeniørvirksomhet; arkitekttjenester; konsulent-
, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til det 
overnevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320624 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202101878 
(220) Inndato: 2021.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Unified API 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NEONOMICS AS, Torggata 15, 0181 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 
Postboks 678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for opptak, overføring, 

reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; 
datamaskiner og dataperiferiutstyr.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester, monetære tjenester og 
banktjenester; forsikringstjenester; forretninger med 
fast eiendom. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320625 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115102 
(220) Inndato: 2021.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

GREEN MINTINI 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gotlands Snus AB, Roma Sockerbruk, 62254 
ROMAKLOSTER, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Tobakk; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); 
snus, luktsnus og tobakksalternativer i form av 
vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn 
fortæring; luktsnus; snus; tobakksfri snus og luktsnus; 
urtesnus og luktsnus. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320626 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202211 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Decennium 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DECENNIUM LIS P. STRØM, Gråtenveien 10, 1397 
NESØYA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 

forretningsstrategi. 
  Klasse 41   Ledelse av kurs, seminarer og workshoper; opplæring 

i yoga. 
  Klasse 44   Livsstilsrådgivning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320627 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202201697 
(220) Inndato: 2022.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Breakthrough Energy Ventures, LLC, 4110 Carillon Pt., 

WA98033 KIRKLAND, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Tilveiebringe risikokapital, utviklingskapital, privat 

eierkapital (private equity) og investeringsfinansiering 
innen områdene for energi, landbruk, industriell 
produksjon, transport, klimaendringer og 
naturressurser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320628 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115557 
(220) Inndato: 2021.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

VOLTANATURA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk; kosmetiske preparater for 

huden; kosmetiske geler, kremer og lotion; eteriske 
oljer; salver, andre enn for medisinske formål; 
massasjegeler, kremer og oljer annet enn til 
medisinske formål; kosmetiske preparater for bad. 

  Klasse 5   Farmasøytiske og medisinske preparater; sanitære 
preparater for medisinske formål; farmasøytiske 
preparater for smertelindring; plantebaserte 
farmasøytiske preparater; planteekstrakter for 
farmasøytiske formål; smertestillende midler til utvortes 
bruk; topiske antiinflammatoriske midler; klebebånd for 
medisinsk bruk; plaster som inneholder farmasøytiske 
preparater; diettmat og substanser for medisinsk eller 
veterinær bruk; kosttilskudd for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320629 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115568 
(220) Inndato: 2021.11.16 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BECLE, S.A.B DE C.V., Guillermo Gonzalez Camarena 

No. 800 – Piso 4 Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon, C.P. 01210 MEXICO CITY, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (untatt øl); brennevin med den 

beskyttede betegnelsen "Tequila" 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320630 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202140 
(220) Inndato: 2022.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 CAMBO INVEST AS, Jerpefaret 35D, 0788 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Fôr for hunder; fôr for katter; mat for gnagere. 
  Klasse 35   Detaljhandel [butikkhandel] med kjæledyrprodukter; 

import- og eksportagenturer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320631 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115858 
(220) Inndato: 2021.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESCALADE IQL 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøyer til bruk på land, nemlig biler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320632 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115575 
(220) Inndato: 2021.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMISTIQ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøyer til bruk på land, nemlig biler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320633 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115576 
(220) Inndato: 2021.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

VISTIQ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøyer til bruk på land, nemlig biler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320634 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115981 
(220) Inndato: 2021.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

ASCENDIQ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, 
MI48265-3000 DETROIT, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøyer til bruk på land, nemlig biler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320635 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202114705 
(220) Inndato: 2021.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Drako Limited, Central Business Centre, Level 5, 135 

Spinola Bay, STJ3093 ST. JULIANS, Malta 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Spillprogramvare; elektronisk spillprogramvare; 

elektroniske komponenter for spillmaskiner; 
elektroniske komponenter; programvare for 
elektroniske spill for håndholdte elektroniske enheter; 
nedlastbar dataspillprogramvare; innspilte 
dataspillprogramvare; interaktive videospillprogrammer 
til bruk med spillmaskiner; programvare for 
spillmaskiner; programvare for spillmaskiner via 
telekommunikasjonsnettverk og/eller internet, med eller 
uten gevinst- eller premieutbetaling; spillprogramvare 

med eller uten gevinst- eller premieutbetaling, spesielt 
ved bruk av kommunikasjonsutstyr. 

  Klasse 28   Frittstående maskiner til videospill; frittstående 
videospillmaskiner; elektriske og elektroniske maskiner 
og apparater til spill-, forlystelses- eller 
underholdningsformål, nemlig elektriske og elektroniske 
frittstående videospillmaskiner; spilleautomater 
(maskiner) og maskiner til underholdning med 
myntinnkast, nemlig mynt-, pengeseddel- og 
polettbetjente spillmaskiner; elektrotekniske og 
elektroniske apparater, utstyr, instrumenter og 
maskiner, nemlig hasardspill- og spillmaskiner; 
frittstående hasardspill- og spillmaskiner; spillenheter, 
nemlig spillmaskiner, enarmet banditt (spillmaskiner), 
spilleautomater, bingomaskiner, hjulbasert enarmet 
banditt som betjenes ved hjelp av pengesedler, mynter, 
papirpenger, poletter, verdikuponger, voucher, 
magnetkort, mikroprosessorenheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320636 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202100622 
(220) Inndato: 2021.01.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Chipita Global SA, 12th km Nati Road Athens Lamia, 

14452 METAMORPHOSIS ATTICA, Hellas 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Konserverte og tørrede frukt og grønnsaker (rosiner, 

sultaner, bær), krystallisert frukt (kandisert sitron og 
appelsin skall), dadler, nøtter, potetprodukter av alle 
typer og former (chips, potetgull, pinner, flak, 
frityrstekt); frostet frukt, frossen frukt, frukt chips, 
fruktgele, frukt-basert snack mat, syltetøy, ingefær 
syltetøy, marmelade, peanøttsmør, kompotter , 
smørepålegg for brødskiver (hasselnøtt eller nougat 
eller vanilje eller med annen smak), spiselige oljer og 
fett. 

  Klasse 30   Kakaoprodukter, vaniljeprodukter, hvetemel, mel for 
mat, mel og preparater laget av korn (unntatt 
næringsmidler for dyr), kornbarer, kornbasert snacks, 
kornblandinger ment for mennesker (havregryn og de 
laget av annet korn), mais flak, popcorn, 
pastaprodukter, bakeblandinger for brød; kaker, 
småkaker, pannekaker, kakemasse, bakepulver, 
spiselig dekor for kaker, riskaker, ris-basert snacks, 
smakstilsetninger for kaker, brød, pepperkaker, 
rundstykker, brødsmuler, kornprodukter av alle typer 
(chips, potetgull, pinner), smørbrød, chips, rundstykker, 
vafler, vaffelruller fylt med hasselnøtt eller nougat eller 
kakaokrem eller vanilje, rullekake, croissanter, 
magdalenas, strudel, pizza (inkludert ferdigpizza for 
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etterbehandling, blant annet som konservert mat), 
kavringer, kornprodukter som snacks og potetchips, 
kake og konfektyrer, kaker, vafler, mandel konfektyrer, 
mandelmasse, honning, fondants, halvah, kjeks, kaker, 
malt kjeks, små smørkjeks, konfekter, kaffe drikker med 
melk, te baserte drikker, kakao eller sjokolade masse, 
sjokolade (trekk) i form av skiver og fylt sjokolade, 
sjokolade fylt med nøtter og / eller kornprodukter og / 
eller frukt og ris, praliner, nøttekonfekt, marsipan, 
puddinger, lakris, makroner, peppermynte søtsaker, 
søtsaker, sjokolade søtsaker, frukt søtsaker, karamell, 
tyggegummi, frukt og vingummi, bidronninggelè som 
menneskeføde, ikke for medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320637 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(300) Søknadsprioritet 2021.05.20, JM, 83348 
(210) Søknadsnr.: 202115518 
(220) Inndato: 2021.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Delicato Vineyards, LLC, 12001 South Highway 99, 

CA95336 MANTECA, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker unntatt øl; boksvin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320638 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115529 
(220) Inndato: 2021.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SLEEP SCANDINAVIA AS, Brugata 4, 8516 NARVIK, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Puter, madrasser, senger, sengeutstyr; alle 

forannevnte produkter for allergikere.  
  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; sengetepper; 

dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, 
putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett, sengedekker, 
madrasstrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer, 
bomullsstoffer, linstoffer, kreppstoffer.  

  Klasse 35   Tjenester i forbindelse med detaljhandel over disk 
eller via elektronisk handel over internett, som gjelder 
salg av puter, madrasser, hodeputer, senger, 
sengeutstyr, tekstiler og erstatninger for tekstiler, 
sengetepper, lakener (sengelaken), putevar for 
hodeputer, putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett, 
madrasstrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320639 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202208 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NORSK GJENVINNING NORGE AS, Postboks 567 

Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 

innsamling av informasjon til databaser; 
systematisering av informasjon til databaser; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; 
administrasjon av programmer for håndtering av avfall; 
handel med avfall, medisinsk avfall, plast, metaller,  
råvarer og og resirkulerbare materialer. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; tjenester innen konstruksjon, 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; transport og lagring av søppel, 
avfall, medisinsk avfall, plast, metaller, råvarer og 
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resirkulerbare materialer; renovasjon [transport]; 
innsamling av avfall, medisinsk avfall, plast, metaller, 
råvarer og resirkulerbare materialer. 

  Klasse 40   Behandling, bearbeiding, sortering, resirkulering, 
destruksjon, forbrenning og gjenvinning  av søppel og 
avfall, medisinsk avfall, plast, metaller og resirkulerbare 
materialer; industriell lagring av spesialavfall 
(behandling); behandling av avfallsmaterialer innen 
miljøforurensningskontroll; rådgivning og 
konsulentvirksomhet knyttet til sortering, gjenvinning og 
destruksjon av avfall, medisinsk avfall, plast, metaller 
og resirkulerbare materialer; konsulenttjenester i 
tilknytning til håndtering av avfall, medisinsk avfall, 
plast, metaller og resirkulerbare materialer. 

  Klasse 42   Tekniske konsulenttjenester; ingeniørtjenester; 
informasjon om den maskintekniske håndteringen av 
avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320640 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115908 
(220) Inndato: 2021.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SHAREFOX AS, Odins vei 18 A, 1413 TÅRNÅSEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare 
  Klasse 37   Utleie av maskiner 
  Klasse 42   Konsulenttjenester innen programvare 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320641 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(300) Søknadsprioritet 2020.06.18, EM, 018257680 
(210) Søknadsnr.: 202009709 
(220) Inndato: 2020.08.04 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Sqrtn Company AB, Bangårdsgatan 2 G, 83134 

ÖSTERSUND, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; sjal og hodetørklær; skjerf; 

hansker; sokker; puttiser [klesartikler]; gamasjer; 
pyntelommetørklær; belter [bekledning]. 

  Klasse 35   Import- og eksporttjenester; Utarbeidelse av 
kontrakter for kjøp og salg av varer og tjenester; 
kommersiell informasjon og rådgivning for forbrukere; 
Bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet; Bedriftsledelsesrådgivning 
vedrørende franchisevirksomhet; 
Detaljhandelstjenester for plakater; 
Engrossalgstjenester for plakater; Online 
detaljhandelstjenester for plakater; 
Detaljhandelstjenester for kort; Engrossalgstjenester for 
kort; Online detaljhandelstjenester for kort; 
Detaljhandelstjenester for klistremerker 
[kontorrekvisita]; Engrossalgstjenester for klistremerker 
[kontorrekvisita]; Online detaljhandelstjenester for 
klistremerker [kontorrekvisita]; Detaljhandelstjenester 
for skilttavler av papir eller karting; 
Engrossalgstjenester for skilttavler av papir eller 
karting; Online detaljhandelstjenester for skilttavler av 
papir eller karting; Detaljhandelstjenester for 
trykksaker; Engrossalgstjenester for trykksaker; Online 
detaljhandelstjenester for trykksaker; 
Detaljhandelstjenester for bøker; Engrossalgstjenester 
for bøker; Online detaljhandelstjenester for bøker; 
Detaljhandelstjenester for bordkalendere; 
Engrossalgstjenester for bordkalendere; Online 
detaljhandelstjenester for bordkalendere; 
Detaljhandelstjenester for fotografier [trykte]; 
Engrossalgstjenester for fotografier [trykte]; Online 
detaljhandelstjenester for fotografier [trykte]; 
Detaljhandelstjenester for fotoalbum; 
Engrossalgstjenester for fotoalbum; Online 
detaljhandelstjenester for fotoalbum; 
Detaljhandelstjenester for samlemapper [papirhandel]; 
Engrossalgstjenester for samlemapper [papirhandel]; 
Online detaljhandelstjenester for samlemapper 
[papirhandel]; Detaljhandelstjenester for trykte 
publikasjoner; Engrossalgstjenester for trykte 
publikasjoner; Online detaljhandelstjenester for trykte 
publikasjoner; Detaljhandelstjenester for 
adresseetiketter; Engrossalgstjenester for 
adresseetiketter; Online detaljhandelstjenester for 
adresseetiketter; Detaljhandelstjenester for loggbøker 
[skipslogg]; Engrossalgstjenester for loggbøker 
[skipslogg]; Online detaljhandelstjenester for loggbøker 
[skipslogg]; Detaljhandelstjenester for kunsttrykk; 
Engrossalgstjenester for kunsttrykk; Online 
detaljhandelstjenester for kunsttrykk; 
Detaljhandelstjenester for kunstmaterialer; 
Engrossalgstjenester for kunstmaterialer; Online 
detaljhandelstjenester for kunstmaterialer; 
Detaljhandelstjenester for artikler til bruk for kunstnere 
og tegnemateriell; Engrossalgstjenester for artikler til 
bruk for kunstnere og tegnemateriell; Online 
detaljhandelstjenester for artikler til bruk for kunstnere 
og tegnemateriell; Detaljhandelstjenester for kunstpapir 
[kunst og håndverk]; Engrossalgstjenester for 
kunstpapir [kunst og håndverk]; Online 
detaljhandelstjenester for kunstpapir [kunst og 
håndverk]; Detaljhandelstjenester for kunstverk av 
papir; Engrossalgstjenester for kunstverk av papir; 
Online detaljhandelstjenester for kunstverk av papir; 
Detaljhandelstjenester for arkitektmodeller; 
Engrossalgstjenester for arkitektmodeller; Online 
detaljhandelstjenester for arkitektmodeller; 
Detaljhandelstjenester for kulepenner og blekkpenner; 
Engrossalgstjenester for kulepenner og blekkpenner; 
Online detaljhandelstjenester for kulepenner og 
blekkpenner; Detaljhandelstjenester for utstyr for skrift 
og stempling; Engrossalgstjenester for utstyr for skrift 
og stempling; Online detaljhandelstjenester for utstyr 
for skrift og stempling; Detaljhandelstjenester for 
skrivebordsunderlag; Engrossalgstjenester for 
skrivebordsunderlag; Online detaljhandelstjenester for 
skrivebordsunderlag; Detaljhandelstjenester for 
plastmaterialer for pakking; Engrossalgstjenester for 
plastmaterialer for pakking; Online 
detaljhandelstjenester for plastmaterialer for pakking; 
Detaljhandelstjenester for papir; Engrossalgstjenester 
for papir; Online detaljhandelstjenester for papir; 
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Detaljhandelstjenester for papp; Engrossalgstjenester 
for papp; Online detaljhandelstjenester for papp; 
Detaljhandelstjenester for kopper og krus; 
Engrossalgstjenester for kopper og krus; Online 
detaljhandelstjenester for kopper og krus; 
Detaljhandelstjenester for krusbeholdere; 
Engrossalgstjenester for krusbeholdere; Online 
detaljhandelstjenester for krusbeholdere; 
Detaljhandelstjenester for vannflasker; 
Engrossalgstjenester for vannflasker; Online 
detaljhandelstjenester for vannflasker; 
Detaljhandelstjenester for drikkeglass, drikkebeholdere 
og barutstyr; Engrossalgstjenester for drikkeglass, 
drikkebeholdere og barutstyr; Online 
detaljhandelstjenester for drikkeglass, drikkebeholdere 
og barutstyr; Detaljhandelstjenester for bordserviser, 
kjøkkenutstyr og beholdere; Engrossalgstjenester for 
bordserviser, kjøkkenutstyr og beholdere; Online 
detaljhandelstjenester for bordserviser, kjøkkenutstyr 
og beholdere; Detaljhandelstjenester for brødfjeler; 
Engrossalgstjenester for brødfjeler; Online 
detaljhandelstjenester for brødfjeler; 
Detaljhandelstjenester for bordserviser, andre enn 
kniver, gafler og skjeer; Engrossalgstjenester for 
bordserviser, andre enn kniver, gafler og skjeer; Online 
detaljhandelstjenester for bordserviser, andre enn 
kniver, gafler og skjeer; Detaljhandelstjenester for 
gryteunderlag; Engrossalgstjenester for gryteunderlag; 
Online detaljhandelstjenester for gryteunderlag; 
Detaljhandelstjenester for serveringsbrett; 
Engrossalgstjenester for serveringsbrett; Online 
detaljhandelstjenester for serveringsbrett; 
Detaljhandelstjenester for tallerkener; 
Engrossalgstjenester for tallerkener; Online 
detaljhandelstjenester for tallerkener; 
Detaljhandelstjenester for søppelspann; 
Engrossalgstjenester for søppelspann; Online 
detaljhandelstjenester for søppelspann; 
Detaljhandelstjenester for børster og 
børstemakermaterialer; Engrossalgstjenester for 
børster og børstemakermaterialer; Online 
detaljhandelstjenester for børster og 
børstemakermaterialer; Detaljhandelstjenester for 
rengjøringsredskaper; Engrossalgstjenester for 
rengjøringsredskaper; Online detaljhandelstjenester for 
rengjøringsredskaper; Detaljhandelstjenester for 
kosmetikkredskaper og toalettredskaper; 
Engrossalgstjenester for kosmetikkredskaper og 
toalettredskaper; Online detaljhandelstjenester for 
kosmetikkredskaper og toalettredskaper; 
Detaljhandelstjenester for statuer, figurer og 
kunstgjenstander laget av materialer som porselen, 
terrakotta eller glass; Engrossalgstjenester for statuer, 
figurer og kunstgjenstander laget av materialer som 
porselen, terrakotta eller glass; Online 
detaljhandelstjenester for statuer, figurer og 
kunstgjenstander laget av materialer som porselen, 
terrakotta eller glass; Detaljhandelstjenester for 
luftrenseanordninger; Engrossalgstjenester for 
luftrenseanordninger; Online detaljhandelstjenester for 
luftrenseanordninger; Detaljhandelstjenester for klær; 
Engrossalgstjenester for klær; Online 
detaljhandelstjenester for klær; Detaljhandelstjenester 
for fottøy; Engrossalgstjenester for fottøy; Online 
detaljhandelstjenester for fottøy; Detaljhandelstjenester 
for hodeplagg; Engrossalgstjenester for hodeplagg; 
Online detaljhandelstjenester for hodeplagg; 
Detaljhandelstjenester for sjal og hodetørklær; 
Engrossalgstjenester for sjal og hodetørklær; Online 
detaljhandelstjenester for sjal og hodetørklær; 
Detaljhandelstjenester for skjerf; Engrossalgstjenester 
for skjerf; Online detaljhandelstjenester for skjerf; 
Detaljhandelstjenester for hansker; 
Engrossalgstjenester for hansker; Online 
detaljhandelstjenester for hansker; 
Detaljhandelstjenester for sokker; Engrossalgstjenester 
for sokker; Online detaljhandelstjenester for sokker; 
Detaljhandelstjenester for puttiser [klesartikler]; 
Engrossalgstjenester for puttiser [klesartikler]; Online 

detaljhandelstjenester for puttiser [klesartikler]; 
Detaljhandelstjenester for gamasjer; 
Engrossalgstjenester for gamasjer; Online 
detaljhandelstjenester for gamasjer; 
Detaljhandelstjenester for pyntelommetørklær; 
Engrossalgstjenester for pyntelommetørklær; Online 
detaljhandelstjenester for pyntelommetørklær; 
Detaljhandelstjenester for belter [bekledning]; 
Engrossalgstjenester for belter [bekledning]; Online 
detaljhandelstjenester for belter [bekledning]; 
Detaljhandelstjenester for deodoranter og 
antiperspiranter; Engrossalgstjenester for deodoranter 
og antiperspiranter; Online detaljhandelstjenester for 
deodoranter og antiperspiranter; Detaljhandelstjenester 
for dufter og parfymer; Engrossalgstjenester for dufter 
og parfymer; Online detaljhandelstjenester for dufter og 
parfymer; Detaljhandelstjenester for fuktighetsgivende 
kroppskremer; Engrossalgstjenester for 
fuktighetsgivende kroppskremer; Online 
detaljhandelstjenester for fuktighetsgivende 
kroppskremer; Detaljhandelstjenester for såper og 
geleer; Engrossalgstjenester for såper og geleer; 
Online detaljhandelstjenester for såper og geleer; 
Detaljhandelstjenester for toalettartikler; 
Engrossalgstjenester for toalettartikler; Online 
detaljhandelstjenester for toalettartikler; 
Detaljhandelstjenester for fuktighetsgivende kremer, 
hudkremer og geleer; Engrossalgstjenester for 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; Online 
detaljhandelstjenester for fuktighetsgivende kremer, 
hudkremer og geleer; Detaljhandelstjenester for 
rensemidler og velluktende preparater; 
Engrossalgstjenester for rensemidler og velluktende 
preparater; Online detaljhandelstjenester for 
rensemidler og velluktende preparater; 
Detaljhandelstjenester for rensepreparater for munn- 
og tannpleie; Engrossalgstjenester for rensepreparater 
for munn- og tannpleie; Online detaljhandelstjenester 
for rensepreparater for munn- og tannpleie; 
Detaljhandelstjenester for eteriske essenser og oljer; 
Engrossalgstjenester for eteriske essenser og oljer; 
Online detaljhandelstjenester for eteriske essenser og 
oljer; Detaljhandelstjenester for kosmetiske kremer og 
hudkremer; Engrossalgstjenester for kosmetiske 
kremer og hudkremer; Online detaljhandelstjenester for 
kosmetiske kremer og hudkremer; 
Detaljhandelstjenester for rensemidler for personlig 
bruk; Engrossalgstjenester for rensemidler for personlig 
bruk; Online detaljhandelstjenester for rensemidler for 
personlig bruk; Detaljhandelstjenester for sjampo; 
Engrossalgstjenester for sjampo; Online 
detaljhandelstjenester for sjampo; 
Detaljhandelstjenester for preparater for kropps- og 
skjønnhetspleie; Engrossalgstjenester for preparater for 
kropps- og skjønnhetspleie; Online 
detaljhandelstjenester for preparater for kropps- og 
skjønnhetspleie; Detaljhandelstjenester for preparater 
for pleie og behandling av hår; Engrossalgstjenester for 
preparater for pleie og behandling av hår; Online 
detaljhandelstjenester for preparater for pleie og 
behandling av hår; Detaljhandelstjenester for 
preparater for fjerning av hår og barberingspreparater; 
Engrossalgstjenester for preparater for fjerning av hår 
og barberingspreparater; Online detaljhandelstjenester 
for preparater for fjerning av hår og 
barberingspreparater; Detaljhandelstjenester for 
preparater for pleie av hud, øye og negler; 
Engrossalgstjenester for preparater for pleie av hud, 
øye og negler; Online detaljhandelstjenester for 
preparater for pleie av hud, øye og negler; 
Detaljhandelstjenester for preparater for pleie av 
skjegg; Engrossalgstjenester for preparater for pleie av 
skjegg; Online detaljhandelstjenester for preparater for 
pleie av skjegg; Detaljhandelstjenester for kosmetiske 
preparater for hår og hodebunn; Engrossalgstjenester 
for kosmetiske preparater for hår og hodebunn; Online 
detaljhandelstjenester for kosmetiske preparater for hår 
og hodebunn; Detaljhandelstjenester for 
badepreparater; Engrossalgstjenester for 
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badepreparater; Online detaljhandelstjenester for 
badepreparater; Detaljhandelstjenester for ansikts- og 
kroppsmasker; Engrossalgstjenester for ansikts- og 
kroppsmasker; Online detaljhandelstjenester for 
ansikts- og kroppsmasker; Detaljhandelstjenester for 
preparater for pedikyr; Engrossalgstjenester for 
preparater for pedikyr; Online detaljhandelstjenester for 
preparater for pedikyr; Detaljhandelstjenester for 
kosmetikk og kosmetiske preparater; 
Engrossalgstjenester for kosmetikk og kosmetiske 
preparater; Online detaljhandelstjenester for kosmetikk 
og kosmetiske preparater; Detaljhandelstjenester for 
rense- og vaskemidler; Engrossalgstjenester for rense- 
og vaskemidler; Online detaljhandelstjenester for 
rense- og vaskemidler; Detaljhandelstjenester for 
velluktende preparater for husholdninger; 
Engrossalgstjenester for velluktende preparater for 
husholdninger; Online detaljhandelstjenester for 
velluktende preparater for husholdninger; 
Detaljhandelstjenester for aromatiske oljer; 
Engrossalgstjenester for aromatiske oljer; Online 
detaljhandelstjenester for aromatiske oljer; 
Detaljhandelstjenester for rengjørings- og 
poleringsmidler for lær og sko; Engrossalgstjenester for 
rengjørings- og poleringsmidler for lær og sko; Online 
detaljhandelstjenester for rengjørings- og 
poleringsmidler for lær og sko; Detaljhandelstjenester 
for komponentdeler og tilbehør for 
kommunikasjonsutstyr; Engrossalgstjenester for 
komponentdeler og tilbehør for kommunikasjonsutstyr; 
Online detaljhandelstjenester for komponentdeler og 
tilbehør for kommunikasjonsutstyr; 
Detaljhandelstjenester for briller, solbriller og 
kontaktlinser; Engrossalgstjenester for briller, solbriller 
og kontaktlinser; Online detaljhandelstjenester for 
briller, solbriller og kontaktlinser; Detaljhandelstjenester 
for solbrilleetuier; Engrossalgstjenester for 
solbrilleetuier; Online detaljhandelstjenester for 
solbrilleetuier; Detaljhandelstjenester for optiske 
artikler; Engrossalgstjenester for optiske artikler; Online 
detaljhandelstjenester for optiske artikler; 
Detaljhandelstjenester for brilleetuier; 
Engrossalgstjenester for brilleetuier; Online 
detaljhandelstjenester for brilleetuier; 
Detaljhandelstjenester for mobiltelefondeksler; 
Engrossalgstjenester for mobiltelefondeksler; Online 
detaljhandelstjenester for mobiltelefondeksler; 
Detaljhandelstjenester for deksler og etuier for digitale 
medieavspillere; Engrossalgstjenester for deksler og 
etuier for digitale medieavspillere; Online 
detaljhandelstjenester for deksler og etuier for digitale 
medieavspillere; Detaljhandelstjenester for deksler og 
etuier for hodetelefoner; Engrossalgstjenester for 
deksler og etuier for hodetelefoner; Online 
detaljhandelstjenester for deksler og etuier for 
hodetelefoner; Detaljhandelstjenester for bærevesker 
og etuier tilpasset for datamaskiner; 
Engrossalgstjenester for bærevesker og etuier tilpasset 
for datamaskiner; Online detaljhandelstjenester for 
bærevesker og etuier tilpasset for datamaskiner; 
Detaljhandelstjenester for bærevesker og etuier 
tilpassede for fotografiske apparater og instrumenter; 
Engrossalgstjenester for bærevesker og etuier 
tilpassede for fotografiske apparater og instrumenter; 
Online detaljhandelstjenester for bærevesker og etuier 
tilpassede for fotografiske apparater og instrumenter; 
Detaljhandelstjenester for digitale lagringsmedia; 
Engrossalgstjenester for digitale lagringsmedia; Online 
detaljhandelstjenester for digitale lagringsmedia; 
Detaljhandelstjenester for innspillinger; 
Engrossalgstjenester for innspillinger; Online 
detaljhandelstjenester for innspillinger; 
Detaljhandelstjenester for telekommunikasjonsutstyr; 
Engrossalgstjenester for telekommunikasjonsutstyr; 
Online detaljhandelstjenester for 
telekommunikasjonsutstyr; Detaljhandelstjenester for 
programvare; Engrossalgstjenester for programvare; 
Online detaljhandelstjenester for programvare; 
Detaljhandelstjenester for applikasjonsprogramvare; 

Engrossalgstjenester for applikasjonsprogramvare; 
Online detaljhandelstjenester for 
applikasjonsprogramvare; Detaljhandelstjenester for 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
Engrossalgstjenester for applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner; Online detaljhandelstjenester for 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
Detaljhandelstjenester for datamaskinapparater og 
datamaskinvarer (hardware); Engrossalgstjenester for 
datamaskinapparater og datamaskinvarer (hardware); 
Online detaljhandelstjenester for datamaskinapparater 
og datamaskinvarer (hardware); Detaljhandelstjenester 
for periferiutstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; Engrossalgstjenester for 
periferiutstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; Online detaljhandelstjenester 
for periferiutstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; Detaljhandelstjenester for utstyr 
og periferiutstyr for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi [IT] og audiovisuelle varer; 
Engrossalgstjenester for utstyr og periferiutstyr for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi [IT] og 
audiovisuelle varer; Online detaljhandelstjenester for 
utstyr og periferiutstyr for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi [IT] og audiovisuelle varer; 
Detaljhandelstjenester for elektroniske minneenheter; 
Engrossalgstjenester for elektroniske minneenheter; 
Online detaljhandelstjenester for elektroniske 
minneenheter; Detaljhandelstjenester for elektriske og 
elektroniske musikkeffektutstyr; Engrossalgstjenester 
for elektriske og elektroniske musikkeffektutstyr; Online 
detaljhandelstjenester for elektriske og elektroniske 
musikkeffektutstyr; Detaljhandelstjenester for elektriske 
og elektroniske sikkerhetsapparater og -innretninger; 
Engrossalgstjenester for elektriske og elektroniske 
sikkerhetsapparater og -innretninger; Online 
detaljhandelstjenester for elektriske og elektroniske 
sikkerhetsapparater og -innretninger; 
Detaljhandelstjenester for verne- og sikkerhetsutstyr; 
Engrossalgstjenester for verne- og sikkerhetsutstyr; 
Online detaljhandelstjenester for verne- og 
sikkerhetsutstyr; Detaljhandelstjenester for anordninger 
for sikkerhet og verne- og signalutstyr; 
Engrossalgstjenester for anordninger for sikkerhet og 
verne- og signalutstyr; Online detaljhandelstjenester for 
anordninger for sikkerhet og verne- og signalutstyr; 
Detaljhandelstjenester for alarminstrumenter og 
varslingsapparater; Engrossalgstjenester for 
alarminstrumenter og varslingsapparater; Online 
detaljhandelstjenester for alarminstrumenter og 
varslingsapparater; Detaljhandelstjenester for 
datalogger og innspillere; Engrossalgstjenester for 
datalogger og innspillere; Online detaljhandelstjenester 
for datalogger og innspillere; Detaljhandelstjenester for 
datalagringsenheter; Engrossalgstjenester for 
datalagringsenheter; Online detaljhandelstjenester for 
datalagringsenheter; Detaljhandelstjenester for 
bildeskjermer, TV-mottakere og film- og 
videoanordninger; Engrossalgstjenester for 
bildeskjermer, TV-mottakere og film- og 
videoanordninger; Online detaljhandelstjenester for 
bildeskjermer, TV-mottakere og film- og 
videoanordninger; Detaljhandelstjenester for 
vitenskapelige, optiske, målings, signalerings og 
kontrollapparater og instrumenter; Engrossalgstjenester 
for vitenskapelige, optiske, målings, signalerings og 
kontrollapparater og instrumenter; Online 
detaljhandelstjenester for vitenskapelige, optiske, 
målings, signalerings og kontrollapparater og 
instrumenter; detaljhandelstjenester for 
overvåkingsapparater og -instrumenter; 
engrossalgstjenester for overvåkingsapparater og -
instrumenter; online detaljhandelstjenester for 
overvåkingsapparater og -instrumenter; 
detaljhandelstjenester for apparater og instrumenter for 
deteksjon; engrossalgstjenester for apparater og 
instrumenter for deteksjon; online 
detaljhandelstjenester for apparater og instrumenter for 
deteksjon; Detaljhandelstjenester for detektorer; 
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Engrossalgstjenester for detektorer; Online 
detaljhandelstjenester for detektorer; 
Detaljhandelstjenester for kontrollinstrumenter og 
regulatorer; Engrossalgstjenester for 
kontrollinstrumenter og regulatorer; Online 
detaljhandelstjenester for kontrollinstrumenter og 
regulatorer; Detaljhandelstjenester for stresskofferter; 
Engrossalgstjenester for stresskofferter; Online 
detaljhandelstjenester for stresskofferter; 
Detaljhandelstjenester for stresskofferter av lær; 
Engrossalgstjenester for stresskofferter av lær; Online 
detaljhandelstjenester for stresskofferter av lær; 
Detaljhandelstjenester for beltevesker og hoftevesker; 
Engrossalgstjenester for beltevesker og hoftevesker; 
Online detaljhandelstjenester for beltevesker og 
hoftevesker; Detaljhandelstjenester for reisevesker, 
lommebøker og andre bærevesker; 
Engrossalgstjenester for reisevesker, lommebøker og 
andre bærevesker; Online detaljhandelstjenester for 
reisevesker, lommebøker og andre bærevesker; 
Detaljhandelstjenester for attachékofferter; 
Engrossalgstjenester for attachékofferter; Online 
detaljhandelstjenester for attachékofferter; 
Detaljhandelstjenester for ryggsekker; 
Engrossalgstjenester for ryggsekker; Online 
detaljhandelstjenester for ryggsekker; 
Detaljhandelstjenester for bager for sport; 
Engrossalgstjenester for bager for sport; Online 
detaljhandelstjenester for bager for sport; 
Detaljhandelstjenester for vesker for klær; 
Engrossalgstjenester for vesker for klær; Online 
detaljhandelstjenester for vesker for klær; 
Detaljhandelstjenester for toalettvesker solgt tomme; 
Engrossalgstjenester for toalettvesker solgt tomme; 
Online detaljhandelstjenester for toalettvesker solgt 
tomme; Detaljhandelstjenester for duffel bags; 
Engrossalgstjenester for duffel bags; Online 
detaljhandelstjenester for duffel bags; 
Detaljhandelstjenester for paraplyer og parasoller; 
Engrossalgstjenester for paraplyer og parasoller; 
Online detaljhandelstjenester for paraplyer og 
parasoller; Detaljhandelstjenester for spaserstokker; 
Engrossalgstjenester for spaserstokker; Online 
detaljhandelstjenester for spaserstokker; 
detaljhandelstjenester for kortetuier [lærvarer]; 
engrossalgstjenester for kortetuier [lærvarer]; online 
detaljhandelstjenester for kortetuier [lærvarer]; 
detaljhandelstjenester for visittkortetuier; 
engrossalgstjenester for visittkortetuier; online 
detaljhandelstjenester for visittkortetuier; 
Detaljhandelstjenester for skilttavler av tre eller plast; 
Engrossalgstjenester for skilttavler av tre eller plast; 
Online detaljhandelstjenester for skilttavler av tre eller 
plast; Detaljhandelstjenester for stativer og 
utstillingsmontre, ikke av metall; Engrossalgstjenester 
for stativer og utstillingsmontre, ikke av metall; Online 
detaljhandelstjenester for stativer og utstillingsmontre, 
ikke av metall; Detaljhandelstjenester for 
glasstøykorger og paller, ikke av metall; 
Engrossalgstjenester for glasstøykorger og paller, ikke 
av metall; Online detaljhandelstjenester for 
glasstøykorger og paller, ikke av metall; 
Detaljhandelstjenester for statuer, småfigurer 
[statuetter], kunstgjenstander, ornamenter og 
dekorasjoner av tre, voks, gips eller plast; 
Engrossalgstjenester for statuer, småfigurer 
[statuetter], kunstgjenstander, ornamenter og 
dekorasjoner av tre, voks, gips eller plast; Online 
detaljhandelstjenester for statuer, småfigurer 
[statuetter], kunstgjenstander, ornamenter og 
dekorasjoner av tre, voks, gips eller plast; 
Detaljhandelstjenester for låser og nøkler, ikke av 
metall; Engrossalgstjenester for låser og nøkler, ikke av 
metall; Online detaljhandelstjenester for låser og 
nøkler, ikke av metall; Detaljhandelstjenester for 
sølvbelagt glass [speil]; Engrossalgstjenester for 
sølvbelagt glass [speil]; Online detaljhandelstjenester 
for sølvbelagt glass [speil]; Detaljhandelstjenester for 
kleshengere, klesstativer og kleshaker; 

Engrossalgstjenester for kleshengere, klesstativer og 
kleshaker; Online detaljhandelstjenester for 
kleshengere, klesstativer og kleshaker; 
Detaljhandelstjenester for møbler og innendørs dekor; 
Engrossalgstjenester for møbler og innendørs dekor; 
Online detaljhandelstjenester for møbler og innendørs 
dekor; Detaljhandelstjenester for senger [møbler], 
madrasser, hodeputer og puter; Engrossalgstjenester 
for senger [møbler], madrasser, hodeputer og puter; 
Online detaljhandelstjenester for senger [møbler], 
madrasser, hodeputer og puter; Detaljhandelstjenester 
for persienner og beslag for gardiner og 
innendørspersienner; Engrossalgstjenester for 
persienner og beslag for gardiner og 
innendørspersienner; Online detaljhandelstjenester for 
persienner og beslag for gardiner og 
innendørspersienner; Detaljhandelstjenester for 
postkasser, ikke av metall; Engrossalgstjenester for 
postkasser, ikke av metall; Online 
detaljhandelstjenester for postkasser, ikke av metall; 
Detaljhandelstjenester for festeanordninger, ikke av 
metall; Engrossalgstjenester for festeanordninger, ikke 
av metall; Online detaljhandelstjenester for 
festeanordninger, ikke av metall; Detaljhandelstjenester 
for bilderammer; Engrossalgstjenester for bilderammer; 
Online detaljhandelstjenester for bilderammer; 
Detaljhandelstjenester for modelldukker; 
Engrossalgstjenester for modelldukker; Online 
detaljhandelstjenester for modelldukker; 
Detaljhandelstjenester for brett, ikke av metall; 
Engrossalgstjenester for brett, ikke av metall; Online 
detaljhandelstjenester for brett, ikke av metall; 
Detaljhandelstjenester for merker laget av 
stoffmateriale; Engrossalgstjenester for merker laget av 
stoffmateriale; Online detaljhandelstjenester for merker 
laget av stoffmateriale; Detaljhandelstjenester for trykte 
tekstiletiketter; Engrossalgstjenester for trykte 
tekstiletiketter; Online detaljhandelstjenester for trykte 
tekstiletiketter; Detaljhandelstjenester for selvklebende 
materialer i form av klistremerker (tekstil); 
Engrossalgstjenester for selvklebende materialer i form 
av klistremerker (tekstil); Online detaljhandelstjenester 
for selvklebende materialer i form av klistremerker 
(tekstil); Detaljhandelstjenester for etiketter av tekstil; 
Engrossalgstjenester for etiketter av tekstil; Online 
detaljhandelstjenester for etiketter av tekstil; 
Detaljhandelstjenester for klistremerker av 
stoffmateriale; Engrossalgstjenester for klistremerker 
av stoffmateriale; Online detaljhandelstjenester for 
klistremerker av stoffmateriale; Detaljhandelstjenester 
for etiketter av tekstil for identifisering av klær; 
Engrossalgstjenester for etiketter av tekstil for 
identifisering av klær; Online detaljhandelstjenester for 
etiketter av tekstil for identifisering av klær; 
Detaljhandelstjenester for putetrekk; 
Engrossalgstjenester for putetrekk; Online 
detaljhandelstjenester for putetrekk; 
Detaljhandelstjenester for linstoffer; 
Engrossalgstjenester for linstoffer; Online 
detaljhandelstjenester for linstoffer; 
Detaljhandelstjenester for sengetøy og tepper; 
Engrossalgstjenester for sengetøy og tepper; Online 
detaljhandelstjenester for sengetøy og tepper; 
Detaljhandelstjenester for tekstiler og erstatninger for 
tekstiler; Engrossalgstjenester for tekstiler og 
erstatninger for tekstiler; Online detaljhandelstjenester 
for tekstiler og erstatninger for tekstiler; 
Detaljhandelstjenester for tøy for interiørdesign; 
Engrossalgstjenester for tøy for interiørdesign; Online 
detaljhandelstjenester for tøy for interiørdesign; 
Detaljhandelstjenester for dekketøy av tekstil; 
Engrossalgstjenester for dekketøy av tekstil; Online 
detaljhandelstjenester for dekketøy av tekstil; 
Detaljhandelstjenester for veggtepper; 
Engrossalgstjenester for veggtepper; Online 
detaljhandelstjenester for veggtepper; 
Detaljhandelstjenester for baderomstekstiler 
[frottématter, håndklær og kluter]; Engrossalgstjenester 
for baderomstekstiler [frottématter, håndklær og kluter]; 
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Online detaljhandelstjenester for baderomstekstiler 
[frottématter, håndklær og kluter]; 
Detaljhandelstjenester for møbelovertrekk av tekstil; 
Engrossalgstjenester for møbelovertrekk av tekstil; 
Online detaljhandelstjenester for møbelovertrekk av 
tekstil; Detaljhandelstjenester for gardiner; 
Engrossalgstjenester for gardiner; Online 
detaljhandelstjenester for gardiner; 
Detaljhandelstjenester for bordduker av tekstil; 
Engrossalgstjenester for bordduker av tekstil; Online 
detaljhandelstjenester for bordduker av tekstil. 
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  Klasse 29   Kjøtt; fisk (ikke levende); fjærkre; viltkjøtt (ikke 
levende); kjøttekstrakter; kjøttvarer [bearbeidet]; 
kjøtterstatninger; frosne grønnsaker; konserverte 
grønnsaker; grønnsaker, tørkede; grønnsaker, kokte; 
fruktkonserver; tørket frukt; kokte frukter; behandlet 
frukt, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og 
belgfrukter); bearbeidede grønnsaker; bearbeidede 
belgfrukter; linser; bearbeidede kikerter; bearbeidede 
bønner; bønner i tomatsaus; bønner i saus; 
konserverte soyabønner for bruk i næringsmidler; tofu; 
tomatpuré; grønnsakspuréer; tomatsaft til matlaging; 
tomater, konserverte; grønnsakssaft for koking; pikkels; 
preparater for tilberedning av supper; supper; kraft; 
preparater for tilberedelse av buljonger; buljonger; 
kokosmelk; kokosolje; kokosfett; vegetabilsk fett for 
mat; dipper; preparerte nøtter; nøtterbaserte 
smørepålegg; bearbeidete frø; fruktbasert snacks; 
snackprodukter basert på belgfrukter; snacks basert på 
nøtter; snacks basert på grønnsaker; ferdiglagede 
karriretter; vegetarisk chili; chili con carne; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av kjøtt; tilberedte salater; 
ferdigretter bestående av grønnsaker; ferdigmåltider 
hovedsakelig bestående av kjøtt; ferdigmåltider 
hovedsakelig bestående av kjøtterstatninger; 
ferdigmåltider hovedsakelig bestående av fjørfe; 
ferdigmåltider hovedsakelig bestående av grønnsaker; 
ferdigmåltider hovedsakelig bestående av fisk; frosne 
retter hovedsakelig bestående av grønnsaker; frosne 
retter hovedsakelig bestående av kjøtt; frosne retter 
hovedsakelig bestående av kjøtterstatninger; frosne 
retter hovedsakelig bestående av fisk; frosne retter 
hovedsakelig bestående av fjørfe; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av kjøtt; ferdigretter 
hovedsakelig bestående av kjøtterstatninger; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av fjørfe; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av grønnsaker; 
ferdigretter hovedsakelig bestående av fisk. 

  Klasse 30   Ris; tapioka; sago; pasta (spagetti produkt); nudler; 
melboller; vermiceller; couscous [semulegryn]; 
preparater laget av korn; bearbeidet korn; bearbeidede 
kornprodukter; fullkornsris; langkornet ris; villris; brun 
ris; basmatiris; dampet ris; risotto; risblandinger; 
risblandinger med grønnsaker, kyllingekstrakter, 
kjøttekstrakter, ost, bønner, grønnsaker, krydder, 
smakstilsetninger, urter, krydder; pakkede 
måltidsblandinger hovedsakelig bestående av ris; 

bearbeidet quinoa; pizzaer; paier; krydderier, sterke; 
sauser; sauser til matlaging; preparater for tilberedelse 
av sauser; karrisaus; pastasauser; pastasauser for 
ovnsbaking; chilisaus; soyasaus; sterk saus; sursøt 
saus; kryddersauser; salte sauser; sauser til ris; 
sauspulver; blandinger for tilberedning av sauser; 
smakstilsetninger i form av konsentrat av saus; 
tilberedte næringsmidler i form av sauser; marinader; 
salatdressinger; chutney; deigvarer; pickles; saus; 
fortykningsmidler for matlaging; pesto [saus]; sennep; 
eddik; salt; krydder; krydderier; kulinariske urter; 
bearbeidet hvitløk som smakstilsetning; bearbeidet 
ingefær som smakstilsetning; hakket ingefær; krydrede 
puréer; pepper; chilikrydder; chilipasta for bruk som 
krydder; aromatiske preparater for bruk i 
næringsmidler; smakstilsetninger for mat; ekstrakter 
brukt som smakstilsetninger [ikke essensielle oljer]; 
kryddermix; krydderpreparater; krydderekstrakter; 
krydderblanding (spice rubs); karriblandinger; 
pastabaserte retter; risbaserte retter; nudelbaserte 
retter; nudler som kan tilberedes umiddelbart; hurtigris; 
snacks (kornbasert); snacks (risbasert); snacks 
bestående hovedsakelig av pasta; snacks bestående 
hovedsakelig av ris; retter bestående hovedsakelig av 
pasta; retter bestående hovedsakelig av ris; retter 
bestående hovedsakelig av bearbeidet korn; retter 
bestående hovedsakelig av bearbeidede 
kornprodukter; retter bestående hovedsakelig av 
quinoa og bearbeidede kornprodukter; retter bestående 
hovedsakelig av nudler; frosne retter hovedsakelig 
bestående av pasta; frosne retter hovedsakelig 
bestående av ris; frosne retter hovedsakelig bestående 
av bearbeidet korn; frosne retter hovedsakelig 
bestående av bearbeidede kornprodukter; frosne retter 
hovedsakelig bestående av quinoa og bearbeidede 
kornprodukter; frosne retter hovedsakelig bestående av 
nudler; tørre og flytende ferdigretter, hovedsakelig 
bestående av ris; tørre og flytende ferdigretter, 
hovedsakelig bestående av pasta; tørre og flytende 
ferdigretter, hovedsakelig bestående av nudler; 
bearbeidet korn kombinert i enhetlige pakninger med 
krydder og smakstilsetninger; bearbeidede 
kornprodukter kombinert i enhetlige pakninger med 
krydder og smaksstoffer; bearbeidet quinoa og 
kornprodukter kombinert i enhetlige pakninger med 
krydder og smakstilsetninger; ris kombinert i enhetlige 
pakninger med krydder og smaker; bearbeidet korn 
kombinert i enhetlige pakninger med spiselige frø, 
belgfrukter, belgplanter eller grønnsaker; bearbeidede 
kornblandinger kombinert i enhetspakninger med 
spiselige frø, belgfrukter, belgplanter eller grønnsaker; 
bearbeidet quinoa og kornblandinger kombinert i 
enhetspakker med spiselige frø, belgfrukter, 
belgplanter eller grønnsaker; ris kombinert i enhetlige 
pakninger med spiselige frø, belgfrukter, belgplanter 
eller grønnsaker; pasta kombinert i enhetlige pakninger 
med spiselige frø, belgfrukter, belgplanter eller 
grønnsaker; nudler kombinert i enhetspakker med 
spiselige frø, belgfrukter, belgplanter eller grønnsaker. 

  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester; konsulenttjenester; 
informasjon vedrørende bedriftspraksis og 
forretningsløsninger; tilveiebringelse av informasjon og 
konsulenttjenester relatert til bedriftspraksis og 
forretningsløsninger knyttet til sosialt ansvar, sosial 
rettferdighet, likestilling, miljø- og bærekraftsspørsmål 
og -initiativer; tilveiebringelse av informasjon og 
konsulenttjenester relatert til bedriftspraksis og 
forretningsløsninger knyttet til miljø, 
bærekraftsspørsmål og -initiativer; 
forretningsinformasjon; forretningsrådgivning og 
informasjon til forbrukere; forretningsanalyse, -
forskning og -informasjonstjenester; detaljhandel, 
grossist- og distribusjonstjenester, 
detaljhandelstjenester via postordre, online 
detaljhandelstjenester, detaljhandelstjenester via 
globale datanettverk og detaljhandelstjenester via 
ethvert elektronisk medium relatert til mat, kosttilskudd, 
ernæringsprodukter, utdannings- og 
undervisningsapparater, programvare og maskinvare, 
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matlagings- og cateringutstyr, nemlig kjøkkenutstyr 
[elektriske redskaper], elektromekaniske apparater for 
tilberedning av mat og drikkevarer, apparater og 
installasjoner for oppvarming, kjøling, dampproduksjon, 
koking og tørking, trykksaker, skrivesaker, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper og - beholdere, 
kokekar og bordservise, gafler, kniver og skjeer, 
kammer, svamper og børster, artikler for 
rengjøringsformål, ubearbeidet eller halvbearbeidet 
glass (unntatt bygningsglass), glassvarer, porselen og 
keramikk, klær, landbruksmaskiner og -utstyr, samt 
informasjons- og konsulenttjenester relatert til alt det 
nevnte. 

  Klasse 36   Veldedige pengeinnsamlingstjenester for økonomisk 
støtte; veldedige pengeinnsamlingstjenester for 
økonomisk støtte til studenter, vanskeligstilte personer, 
ideelle organisasjoner, utdanningsprogrammer, 
opplæringsprogrammer, yrkesfaglige programmer, 
fellesskapsprogrammer eller fellestjenester; 
tilveiebringe stipender; pengeinnsamling og finansiell 
sponsing; veldedighetsinnsamlinger; innsamling av 
økonomiske donasjoner til veldedige formål; finansielle 
tjenester i forbindelse med donasjoner og 
tilskuddsprogrammer; rådgivning, konsulenttjenester og 
informasjonstjenester knyttet til alle nevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdanning; tilveiebringelse av opplæring; organisering 
og ledelse av seminarer, workshops, konferanser, 
kongresser og symposier; utdannings- og 
undervisningstjenester; organisering av fora for 
utdanning, opplæring eller kulturelle formål; publisering 
av bøker, tidsskrifter, magasiner og andre trykksaker, 
inkludert elektronisk og online publisering; utdannings- 
og undervisningstjenester, nemlig gjennomføring av 
klasser, seminarer, konferanser og workshops innen 
jordbruk, miljø, bærekraft, sosialt ansvar, 
menneskerettigheter, mat, matlaging, helse, velvære 
og ernæring; organisering av kulturelle eller 
pedagogiske arrangementer og utstillinger innen 
jordbruk, miljø, bærekraft, sosialt ansvar, sosial 
rettferdighet, likestilling, menneskerettigheter, mat, 
drikke, matlaging, helse, velvære og ernæring; 
organisering av konferanser, utstillinger og 
konkurranser; utdanningstjenester via elektroniske 
medier, multimediainnhold, videoer, bilder, tekst, 
brukergenerert innhold, lydinnhold og relatert 
informasjon via Internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online 
tidsskrifter, nemlig blogger for utdanningsformål; 
tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner 
(ikke nedlastbare), nemlig nyhetsbrev og magasiner; 
tilveiebringelse av forhåndsinnspilte podcaster som 
ikke kan lastes ned; tilveiebringelse av informasjon via 
globale kommunikasjonsnettverk for pedagogiske 
formål; underholdningstjenester, nemlig konkurranse- 
og insentivprisprogrammer; tilveiebringelse av blogger 
og ikke-nedlastbare publikasjoner for pedagogiske 
formål via et nettsted; utdanningsinformasjon 
tilveiebragt online fra en datamaskindatabase eller fra 
et globalt datanettverk; interaktive utdanningstjenester i 
form av datamaskinbasert og datamaskinstøttet 
instruksjon; utdannings-, opplærings- og 
underholdningstjenester i form av podcaster, webcasts 
og løpende programmer med nyheter og kommentarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320643 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202201169 
(220) Inndato: 2022.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lynes Technologies AB, Hospitalsgatan 8, 60227 

NORRKÖPING, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsutstyr; Datamaskiner; Elektronisk 
post- og meldingsprogramvare; Programvare for 
fildeling; kommunikasjonsprogramvare for elektronisk 
utveksling av data, lyd, video, bilder og grafikk via 
datamaskin-, mobil-, trådløse og 
telekommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
dataprogrammer for elektronisk kommunikasjon; 
Dataprogramvare for kryptering; Krypteringsapparater; 
Datamaskinvarer (hardware); nedlastbar programvare 
for tilgang til og administrasjon av dataapplikasjoner 
over et globalt datanettverk; dataprogramvare for søk, 
lokalisering, kompilering, indeksering, korrelering, 
navigering, innhenting, nedlasting, mottak, koding, 
dekoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, 
data, bilder, grafikk, lyd og video på et globalt 
datanettverk; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
meldingsutveksling og sikker kommunikasjon med 
tredjeparter, som muliggjør overføring av bilder, 
audiovisuelt og videoinnhold og andre multimedia; 
nedlastbar nettleserprogramvare; datamaskin- og 
mobilenhetsprogramvare for å forbedre opplastings- og 
nedlastingsmuligheter på datamaskiner, mobile 
datamaskiner og mobile kommunikasjonsenheter, alle 
de nevnte kommunikasjonsfunksjonene blir gjort 
tilgjengelige for brukere innenfor ett grafisk 
brukergrensesnitt for programvareapplikasjoner og all 
kommunikasjon som oppstår fra slike funksjoner blir 
overført via Internett eller via et peer-to-peer 
datanettverk. 

  Klasse 38   Tilbyr stemme over Internett-protokoll (VOIP) peer-to-
peer-kommunikasjon; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig elektronisk utveksling av tale, data, lyd, video, 
tekst og grafikk tilgjengelig via datamaskin- og 
telekommunikasjonsnettverk; Mobiltelefon-
kommunikasjonstjenester; Fremskaffelse av tilgang til 
databaser som inneholder data eller dokumenter for 
fjernkonsultasjon; Sikker overføring av data, lyd eller 
bilder; Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; 
kommunikasjonstjenester for overføring, bufring, tilgang 
til, mottak, nedlasting, strømming, kringkasting, deling, 
visning, formatering, speiling og overføring av tekst, 
bilder, lyd, video og data via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk og internet; tilveiebringer 
online chatterom, internettfora og nettsamfunn for 
overføring av bilder, videoer, tekst, data, bilder og 
andre elektroniske verk; streaming av lyd, visuelt og 
audiovisuelt materiale via Internett eller andre 
datamaskiner eller kommunikasjonsnettverk; 
Overføring av podkast; Overføring av 
nettpresentasjoner; Lyd- og videokringkastingstjenester 
via internett; tilveiebringelse av nettbaserte fasiliteter 
for sanntidsinteraksjon med andre databrukere; 
Tilveiebringelse av tilgang til vertsbaserte 
operativsystemer og dataapplikasjoner via internett, 
nemlig muliggjøring av tilgang til sosiale 
nettverkstjenester. 
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  Klasse 42   Applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), inkludert 
slik programvare for strømming, lagring og deling av 
videoer, bilder, data og informasjon; å tilby enhetlig 
kommunikasjon som en tjeneste (UCaaS); å være vert 
for et online nettverk som gjør det mulig for brukere å få 
tilgang til og dele innhold, tekst, data, bilder, grafikk, lyd 
og video; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av 
søkemotorer for søking, lokalisering, kompilering, 
indeksering, korrelering, navigering, organisering og 
innhenting av innhold, tekst, data, bilder, grafikk, lyd, 
video, ressurser og nettsider på et globalt datanettverk 
som tilbyr tilpasset online websider med brukerdefinert 
informasjon, og for kjøp av produkter via et globalt 
datanettverk; datatjenester, nemlig vert for en nettside 
der brukere kan samarbeide og organisere prosjekter 
ved å bruke et fleksibelt system med tavler, lister og 
kort for å lage notater og laste opp filvedlegg inkludert 
bilder, slik at andre brukere kan se informasjonen og 
endringene i informasjonen i øyeblikket informasjonen 
sendes eller endres, tilby søkemotorer for å innhente 
informasjon etterspurt av brukere på et globalt 
datanettverk, og sørge for tilpasset søk på en nettside 
for å finne spesifikk informasjon etterspurt av brukere; 
applikasjonstjenesteleverandør med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) 
programvare for bruk i bygging av 
programvareapplikasjoner; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av tilpassbar ikke-nedlastbar 
programvare som lar brukere organisere prosjekter, 
samarbeide og dele perspektiv på prosjekter, lage lister 
og sjekklister, kommentere pågående prosjekter, delta i 
diskusjoner og motta tilbakemeldinger fra andre; design 
og utvikling av maskinvare og programvare; installasjon 
og vedlikehold av dataprogramvare; tekniske 
støttetjenester; datakrypteringstjenester, alle de nevnte 
kommunikasjonsfunksjonene gjøres tilgjengelige for 
brukere innenfor ett grafisk brukergrensesnitt for 
programvareapplikasjoner og all kommunikasjon som 
oppstår fra slike funksjoner blir overført via Internett 
eller via et node-til-node-datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320644 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115100 
(220) Inndato: 2021.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

COMPUZOL 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 The Lubrizol Corporation, 29400 Lakeland Boulevard, 
OH44092 WICKLIFFE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Varmeoverføringsvæsker; immersjonsvæsker; 
varmeoverføringsoljer; varmeoverføringsvæsker eller 
immersjonsvæsker for bruk med datamaskiner eller 
elektronikk.  

  Klasse 4   Industrielle oljer og smørefett; smøremidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320645 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202560 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAXTIMA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung 
Freienbach, Huobstrasse 3, PFÄFFIKON SZ, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier til bruk for jord-, hage- og skogbruk, 
spesielt plantestyrkende og -forsterkende preparater, 
kjemiske eller biologiske preparater for stressmestring 
hos planter, plantevekst reguleringsmidler, kjemiske 
preparater for behandling av frø, gener av frø til 
landbruksproduksjon. 

  Klasse 5   Preparater til utryddelse og bekjempelse av skadedyr 
og insekter, fungicider, herbicider, pesticider. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320646 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202200039 
(220) Inndato: 2022.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Solideq AS, Rypevegen 2, 2406 ELVERUM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Stillaser i metall og dertilhørende utstyr. 
  Klasse 35   Salg av stillaser i metall og utstyr til stillaser av metall. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320647 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202109496 
(220) Inndato: 2021.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NINGBO IGO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., 

LTD., RM 602-1, NO. 700, TIANTONG SOUTH RD, 
SHOUNAN ST, YINZHOU DIST, NINGBO, ZHEJIANG 
PROV, Kina 

(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Desintegratorer; elektromekaniske apparater for 

tilberedelse av mat; drikkefremstillingsmaskiner; 
strykemaskiner; kjøkkenmaskiner, elektriske; 
vaskemaskiner for tøy; elektriske apparater som brukes 
i kjøkken til oppmaling; damprensere; støvsugere til 
husholdningsbruk; gulvskuremaskiner.  

  Klasse 10   Massasjeapparater; ortodontisk korreksjonsutstyr; 
fysioterapiapparater; LED-masker for terapeutiske 
formål; massasjehansker; hørselvern; ansiktsmasker 
for medisinsk bruk; brystpumper; sexleketøy; 
ortopediske artikler.  

  Klasse 11   Apparater og instrumenter for belysning; 
kokeapparater og -installasjoner; airfryer 
(varmluftfrityrstekere); damprensere for klær; 
luftrensere for husholdningsbruk; tøytørketromler; 
elektriske ventilasjonsvifter; elektriske fotbad; 
desinfeksjonsapparater; elektriske radiatorer.  

  Klasse 21   Knivstativer; søppelbøtter; kammer; tannbørster; 
toalettmapper; isolerende beholdere for mat; 
teppefeiere [håndredskaper]; myggavvisende 
ultralydapparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320648 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115092 
(220) Inndato: 2021.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 WellGuard AS, Salthellervegen 2, 5770 TYSSEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Gassfølere; oljefølere; elektroniske sensorer for 

lekkasjeovervåking i brønner; kontrollapparater og -
instrumenter [inspeksjon]; programvare; nedlastbart 
dataprogramvare; nedlastbar dataprogramvare for 
ekstern overvåking og analyse; elektrisk styring, testing 

og overvåkingsutstyr. 
  Klasse 37   Undervannsreparasjon; installasjon, vedlikehold og 

reparasjon av utstyr og instrumenter innen måling, 
signalisering og overvåking. 

  Klasse 42   Kontroll av olje- og gassbrønner, nemlig 
lekkasjekontroll; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av programvare for datasystemer; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig overvåking; 
fjernovervåkning av datasystemer; utvikling av 
dataprogramvare; programvareteknikk; reparasjon av 
dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320649 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202201628 
(220) Inndato: 2022.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

DEN HVITE DAME 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UTSTEIN KLOSTER HOTELL EIENDOM AS, 
Mosterøyveien 661, 4156 MOSTERØY, Norge 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for opplæring og for 
formidling av kultur og underholdning. 

  Klasse 32   Øl; alkoholfritt øl. 
  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; Arrangering og ledelse av 

ølsmakingsarrangementer for underholdningsformål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320650 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202202524 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEQVEZ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og stoffer; hygieniske 
preparater for medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320651 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202115486 
(220) Inndato: 2021.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kabal 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wellit AS, Postboks 3559, 4078 STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Utarbeidelse av dataprogrammer, installasjon av 
dataprogrammer, programmering for datamaskiner, 
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vedlikehold av dataprogrammer og software, 
ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, 
konsulenttjenester innen dataprogramvare, utleie av 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320652 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(210) Søknadsnr.: 202015191 
(220) Inndato: 2020.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELECTROLIT 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V., Avenue 
España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190 in 
Guadalajara, JALISCO, Mexico 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for 
spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr. 

  Klasse 32   Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320653 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(300) Søknadsprioritet 2021.09.21, EM, 018562618 
(210) Søknadsnr.: 202202616 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

LADIES FIRST 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Hjelmer for sport; ansiktsmasker, nemlig 

ansiktsbeskyttelsesskjermer; beskyttelsesutstyr for 
sport, nemlig beskyttende seler for ryggen ikke til 
medisinske formål, beskyttelsesutstyr for håndledd og 
albuer, nemlig beskyttende håndleddsstøtter ikke til 
medisinske formål, og knebeskyttere for arbeidere ikke 
til medisinske formål, unntatt sportsartikler; briller, 
nemlig optiske briller, lesebriller; briller for sport; briller 
for skikjøring; brilleglass; brilleetuier; elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, bøker, nyhetsbrev 
innen vintersport og friluftsaktiviteter spilt inn på 
datamedier; nedlastbare dataprogrammer. 

  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; vesker, nemlig vesker til alle 
formål, bager for sport; bæremeiser for å bære barn; 
ryggsekker; ransler; håndvesker; reisevesker for 
oppbevaring av kart; paraplyer; lommebøker. 

  Klasse 25   Klær, spesielt yttertøy, nemlig jakker, kåper, vind-og 
vanntette jakker og bukser for snowboarding, ski, 
sykling, jakt, fiske, vannsport, fotturer, løping og  
klatring; jakker, kåper, bukser, langt undertøy, shorts, 
bukser, skjorter, trøyer, gensere, sokker, skjerf, 
tubehalser, undertøy, vester, vindatette jakker, 
tørrdrakter, våtdrakter, hansker; fottøy, nemlig 
vinterstøvler, fottur- og snowboardstøvler, sko for 

løping, sykling, klatring og turgåing, sandaler; 
hodeplagg, nemlig strikkeluer, capser og hatter. 

  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler, nemlig surfebrett og 
vannski; kiter for vann- og snøsport; paraglider; bager 
spesielt tilpasset for ski, snøbrett og surfebrett; 
skibindinger; kjelker, sleder, nemlig snøsleder for 
rekreasjonsbruk; klatreutstyr, nemlig klatreseler, 
kunstige klatrevegger; truger; ski; snøbrett og 
wakeboards; skøyter, nemlig rulleskøyter, skøyter; 
rulleskøyter og rullebrett, nemlig skateboards; 
beskyttelsesanordninger, nemlig beskyttende polstring 
for ski, vannsport, sykling, snøbrett og fotballspill, 
baseball, ishockey; ansiktsmasker for sport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320654 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202200666 
(220) Inndato: 2022.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

FLYE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FLYE MOBILITY AS, Bolignummer H0101 Strømsveien 
238F, 0668 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Scootere [kjøretøy]; scootere [for transport]; elektriske 
scootere; motoriserte og ikke-motoriserte scootere til 
persontransport; sparkesykler; el-sykler; motoriserte 
sykler; sykler; sammenleggbare sykler; 
mobilitetstransportmidler; kjøretøy; scootere; 
hjelpemiddelscootere; motoriserte scootere; 
motorscootere; scootere [for transport]; sparescootere 
[kjøretøy]; elektrisk drevne scootere; elektrisk betjente 
scootere; ikke-motoriserte scootere [kjøretøy]; elektrisk 
drevne motorscootere; elektrisk drevne scootere 
[kjøretøy]; selvbalanserte tohjuls elektriske scootere; 
selvbalanserte etthjuls elektriske scootere; motoriserte 
og ikke-motoriserte scootere for persontransport; 
motoriserte scootere for handikappede og andre med 
mobilitetsvanskeligheter; ståhjuling; elektriske kjøretøy; 
sykler; elektriske sykler; motoriserte sykler; motoriserte 
sykler; foldesykler; transportsykler. 

  Klasse 39   Utleie av sykler; transport; transport av passasjerer og 
varer; transport av handelsvarer og passasjerer; 
transport av varer; transport av pakker; transport av 
reisende; transport og lagring; sporing av passasjer- 
eller fraktkjøretøy med datamaskin eller GPS-systemer; 
transport av passasjerer på vei; transport på vei; 
transport og levering av varer; transport av personer og 
varer; transport av personer til land; utleie av elektriske 
sparkesykler for persontransport; leie av scootere til 
transportformål; sykkelutleie; transport; 
transporttjenester; transportinformasjon; landtransport; 
passasjerer (transport av -); transport av mennesker; 
transport av personer; transport av reisende; 
passasjertransporttjenester; transport av passasjerer; 
veitransport; arrangere passasjertransport; 
konsulenttjenester relatert til transport; landtransport av 
passasjerer; landtransporttjenester av passasjerer; 
transport og levering av produkter; arrangere 
passasjertransport; veitransport av passasjerer; 
organisere transport av personer; arrangere transport 
av personer; informasjonstjenester relatert til transport; 
reservasjonstjenester for landtransport; arrangering av 
passasjertransport; bestilling av transport fra et 
nettsted; transport av passasjerer; transport av 
reisende; reservasjons- og bestillingstjenester for 
transport; arrangere transport for land og luft; ordninger 
for transport etter land og luft; byråtjenester for 
arrangering av persontransport; informasjonsutdeling 
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relatert til passasjertransport; transport- og 
leveringstjenester etter luft, vei, bane og bane; 
arrangere passasjertransport etter vei, bane og luft; 
unntatt shipping, transport og frakttjenester over sjø, 
maritim sikkerhet og risikoadministrasjonstjenester, 
relatert rådgivning, konsultasjon, byrå og 
meglertjenester fra ovennevnte tjenester. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320655 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202542 
(220) Inndato: 2022.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GASTROLINE AS, Rabekkgata 9, 1523 MOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Kjøkkenutstyr [elektriske redskaper]. 
  Klasse 11   Gassdrevne griller [kjøkkenutstyr]. 
  Klasse 35   Engrossalgstjenester vedrørende kjøkkenutstyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320656 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202543 
(220) Inndato: 2022.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

GeoTales 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NORDFJORD EDB AS, Fjordvegen 3357, 6793 
INNVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Software som en tjeneste [SaaS]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320657 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202114275 
(220) Inndato: 2021.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILENTWIST 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 YAMABIKO CORPORATION, 7-2, Suehirocho 1-
chome, Ohme, TOKYO, Japan 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Plenklippere (elektriske); kantklippere for hagebruk; 
gresskantklippere (maskiner); gresstrimmere 
(motoriserte plen- og hageredskaper); gresstrimmere 
for hagebruk; elektriske gresstrimmere.  

  Klasse 22   Nylonsnor for gress- og ugressklippere. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320658 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202617 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Larsa Foods AB, Flygledaregatan 6, 21239 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 
MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 

tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is. 

  Klasse 31   Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; Salg av 
dagligvarer, matvarer og drikkevarer, Markedsføring og 
forbrukerinformasjon om varer som vises i 
dagligvarebutikker; Import av matvarer, næringsmidler 
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og drikkevarer. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320659 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202551 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TRYGVE BROVOLD STANGE AS, Storgata 23, 2335 

STANGE, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Bearbeidede kjøttprodukter; kjøtt og kjøttprodukter; 
kjøtt, bearbeidet. 

  Klasse 40   Røyking av kjøtt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320660 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202198 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRUVIK AMBASSADØR 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BRUVIK TIME AS, Strandgata 202, 5525 
HAUGESUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbåndsur. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320661 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202133 
(220) Inndato: 2022.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SUNDBYS GIGA PLAYGROUND, Granvegen 53, 2742 

GRUA, Norge 
RONNY SUNDBY, GRANVEGEN 53, 2742 GRUA, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Gummifliser som underlag på lekeplasser. 
  Klasse 28   Lekeplassapparater; lekeplassapparater laget av 

metall; dumpehusker [lekeplassapparater]; sklier for 
lekeplasser; lekeplassapparater laget av tre; 
lekeplassapparater laget av plast; lekeplassapparater 
for barn; parkutstyr. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
(111) Reg.nr.: 320662 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202201685 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, 

USA 
(740) Fullmektig: 

 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 
HELLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; ikke-

medisinske tanpussemidler; parfymer, eteriske olier; 
blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; Preparater 
for personlig pleie inkludert ikke-medisinske 
toalettartikler og hudpleiepreparater inkludert oljer, 
lotion, kremer, gel, tonere, fuktighetsgivere og 
rensepreparater; eteriske olier for bruk ved 
aromaterapi; duftpinner 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; 
kosttilskudd og ernæringstilsetninger; kosttilskudd 
bestående av vitaminer og/eller mineraler; 
gelatinholdige måltidserstatninger som kosttilskudd; 
snack-barer som måltidserstatning inkludert i klassen; 
måltidserstatning i form av drikker i flytende form og i 
pulverform inkludert i klassen; energidrikker i form av 
kosttilskudd; ernæringsforsterkede proteindrikker; 
proteinpulver for bruk som kosttilskudd; kosttilskudd i 
form av drikkeblandinger; barer som måltidserstatning 
til medisinsk bruk; shakes som måltidserstatning til 
medisinsk bruk; energibarer som kosttilskudd; 
kosttilskudd; ernæringsdrikkmiks i pulverform; 
probiotiske kosttilskudd; probiotisk tyggegummi. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, 
målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, 
kontrollerings-, livrednings- og undervisningsapparater 
og -instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av distribusjonen eller bruken av 
elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder 
eller data; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater; 
dataspillsoftware, nedlastbar for bruk på mobiltelefoner; 
nedlastbar interaktive multimediadataspillprogrammer; 
nedlastbar software for tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende meditasjon, søvntjenester, 
mindfulnessøvelser, stresshåndtering, planlegging av 
ferie, biometriske enheter, mosjon; nedlastbar software 
i form av en mobil applikasjon som gir tilgang til 
informasjon, rådgivning, mat- og treningsdatabaser og 
beregningsverktøy innen kosthold, vekttap, 
kostholdsplanlegging og livsstilsvelvære; 
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kjøkkentimere; målekopper; vekter; bærbare 
aktivitetsmålere; elektronisk kommunikasjonsutstyr, 
nemlig, bærbare digitale elektroniske enheter til 
sending og mottaking av tekst, data, lyd, bilder og 
videoopptak; personlige elektroniske enheter til bruk for 
å holde styr på treningsmål og statistikker; vesker for 
laptoper; prøveglass. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og 
tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; 
behandlings- og støtteanordninger tilpasset personer 
med funksjonsnedsettelser; massasjeapparater; 
apparater og hjelpemidler for barnepleie; 
sexhjelpemidler og sexleketøy; terapeutiske 
hvitstøymaskiner; sensoriske lysterapienheter; 
elektroniske lysterapiapparater til bruk for huden; 
bærbare skjermer til bruk for måling av biometriske 
data for medisinsk bruk. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; smykkenåler. 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; trykte 
oppskriftskort; trykte oppskrifter solgt som en 
komponent av matemballasje; kokebøker; permer; 
klistremerker; papir for innpakking og emballasje; 
penner; notisbøker; trykte informasjonskort innen helse, 
velvære og ernæring. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; sportsbager; kurérvesker. 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav; senger; sengeputer. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
materialer for børstebinding; artikler til 
rengjøringsformål; råglass eller halvfabrikata av glass, 
unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk; ikke elektriske fruktpresser; pilleesker for 
personlig bruk; lunsjbokser; kjøkkentøy; shakerflasker 
solgt tomme; ikke-elektriske blendere til mat; krus; 
elektriske aromaterapidiffusorer. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, herunder, dresskjorter, 
fritidsskjorter, t-skjorter, tubetopper, treningsgensere, 
joggebukser, treningsshortser, vindtettebukser, jakker, 
kåper, skjerf, forklær, hatter; klær for spedbarn og 
barneklær, herunder, skjorter, sparkebukser og 
bodysuits. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og 
andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett; 
næringsberiket behandlet mat og/eller nøttebaserte 
snack-barer beriket med vitaminer og/eller mineraler; 
mandelmelk; rapsolje; cashewmelk; oster; fisk [ikke 
levende]; frosne, tilberedte eller pakkede måltidspakker 
som består av kjøtt, fjærfe, fisk, sjømat og/eller 
grønnsaker og også inneholdende sauser eller krydder, 
klare til tilberedning og montering som et måltid; 
fruktbaserte snacks; linfrømelk; kjøtterstatninger; kjøtt; 
havremelk; olivenolje; plantebasert melkeerstatninger; 
fjærkre; tilberedte måltidspakker bestående av kjøtt, 
kjøtterstatninger, fjærkre, fisk, sjømat, ost og/eller 
grønnsaker, bearbeidede bønner, bearbeidede nøtter 
og spiselige frø, også inneholdende sauser eller 
krydder, klare til tilberedning og montering som et 
måltid; ferdigmåltider hovedsakelig bestående av 
kjøtterstatninger; bearbeidede nøtter, bearbeidede frø; 
nedkjølte måltidspakkekombinationer bestående 
hovedsakelig av kjøtt, kjøtterstatninger, fjærkre, fisk, 

sjømat, ost og/eller grønnsaker, bearbeidede bønner, 
bearbeidede nøtter og spiselige frø, og også 
inneholdende sauser eller krydder, klare til tilberedning 
og montering som et måltid; sjømat [ikke levende]; 
sesamolje; supper og suppeblandinger; løypemiks 
bestående hovedsakelig av bearbeidede nøtter, frø, 
tørket frukt; næringsdrikke basert på grønnsaker; 
valnøttmelk; snack chips laget av grønnsaker, snack 
chips laget av poteter, snack chips laget av frukt, snack 
chips laget av grønnkål. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet 
og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is [frossent vann]; næringsberikete 
søtsaker, cookies, tyggegummi og bakeblandinger; 
melbaserte eller kornbaserte snackbarer beriket med 
vitaminer og/eller mineraler; bakerivarer [desserter]; 
brunt sukker; kornstenger [energibarer]; 
sjokoladeplater; grøt bestående hovedsakelig av ris 
(congee); tørket pasta; spiselige krydderier; mel; fersk 
pasta; frosne, tilberedte eller emballerte måltidssett 
bestående hovedsakelig av pasta eller ris; kornbaserte 
drikker; kornbaserte snackbarer; kornbaserte snacks; 
granola; gummigodteri; urtete; ketchup; kombucha te; 
majoneser; sennep; nudler; nøttebaserte snackvarer, 
nemlig nøttecrisps; havremel; ferdigpakkede 
måltidspakker bestående hovedsakelig av pasta, ris og 
quinoa; brød; bearbeidet quinoa; krydder; mel; 
bearbeidet korn; pastasaus; popcorn; grøt; 
bearbeidede kornprodukter; puddinger; ris; 
salatdressinger; snack chips laget av mais, rischips; 
soyasaus; sukker; te. 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet 
korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; 
naturlige planter og blomster; løk, frøplanter og 
plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt; 
ferske bønner; friske kjøkkenurter; friske nøtter og 
spiselige frø [ubearbeidede]; nøtter, ubarbeidet; 
pakkede måltidssett bestående av fersk frukt, friske 
grønnsaker, ferske bønner, friske urter, ferske nøtter og 
ubehandlede spiselige frø; frisk frukt og grønnsaker; 
frø, ubehandlet; ubehandlede korn til å spise; 
ubehandlet quinoa. 

  Klasse 32   Øl; ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; fruktdrikker og -juice; drikkevann og smaksatt 
drikkevann; sportsdrikker; isotoniske drikker og 
drikkeblandinger; preparater for fremstilling av 
alkoholfrie drikker med smak; skjønnhetsdrikker, nemlig 
fruktjuicer og energidrikker som inneholder 
ernæringstilskudd; fruktbaserte drikkevarer; tonicvann; 
energidrikker. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; arrangering og ledelse av treningstimer; 
underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av 
nettbaserte dataspill; ikke-nedlastbare 
instruksjonsvideoer innen matlaging og 
matforberedelser tilveiebrakt via et nettsted; blogger og 
ikke-nedlastbare publikasjoner i form av artikler innen 
matvarer, drikker, kokeoppskrifter, ingredienser, 
mattilberedning, matlaging og kjøkkentøy tilveiebrakt 
via et nettsted; informasjon innen matsmaking og 
drikkesmaking tilveiebrakt via et nettsted i et globalt 
datanettverk; tilveiebringelse av informasjon for 
kvinnegrupper, graviditetsstøttegrupper, støttegrupper 
for foreldre og et profesjonelt rådgivningsforum via et 
nettsted i et globalt datanettverk 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse, industriell 
forskning og industrielle designtjenester; 
kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; IT-
tjenester, nemlig utarbeidelse av et onlinesamfunn for 
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registrerte brukere for å delta i diskusjoner, få respons 
fra deres kolleger (peers), danne virtuelle fellesskaper 
og engasjere seg i sosiale nettverkstjenester innen 
helse, velvære og ernæring. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; mattilberedningstjenester med kjøtt og 
kjøtterstatninger, fjærkre, fisk, sjømat, oster, pasta, ris, 
frukt, grønnsaker, krydderier eller sauser; rådgivning i 
forbindelse med menyplanlegging for andre; 
tilveiebringelse av informasjon innen matvarer og 
matlaging, herunder oppskrifter, via av et nettsted i et 
globalt datanettverk; abonnentbasert 
planleggingstjenester i digital form, tilgjengelig via 
internettet. 

  Klasse 44   Medisinske ytelser; veterinærvirksomhet; hygienisk 
pleie og skjønnhetspleie av mennesker og dyr; 
landbruks-, akvakultur-, havebruks- og 
skogbruksvirksomhet; ernæringsrådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320663 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202590 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

MÅSÅBJØNNA & MÅSÅBINNER 
UTPÅTUR 

(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSENS 
HELSELAG I NORDRE LAND, c/o Odd Granlund 
Thomlesvevegen 124, 2870 DOKKA, Norge 

(740) Fullmektig: 
 KARIN SØMOEN, HENSRUDVEGEN 10, 2870 

DOKKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser; 
organisering av turer; sightseeing [turistbesøk]; 
reservasjonstjenester av turistreiser; ledelse av turer; 
reservasjonstjenester for turer; arrangering og bestilling 
av turer; reservering av feriereiser og turer; arrangering 
av utflukter for turister; tilveiebringe reiseinformasjon til 
turister; arrangering av reiser med turistbuss; 
arrangering av turer med buss; booking- og 
reservasjonstjenester for turer; arrangering og 
gjennomføring av turer og sightseeing; 
transporttjenester og turer for funksjonshemmede 
personer; tilveiebringelse av kjøretøy for turer og 
ekskursjoner; tilveiebringe reiseinformasjon til turister 
via internett; nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser; organisering av 
reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; 
reise- og persontransport; reise- og bestillingstjenester; 
organisering og arrangering av reise; 
turoperatørstjenester for bestilling av reise; 
byråtjenester vedrørende booking av reise; reiseguide 
og reiseinformasjonstjenester; reisebyråtjenester for 
arrangering av reiser; reiserådgivning; 
reiseguidetjenester; reiseinformasjon; reisereservering; 
reisebyråer; reisetjenester; reiseledertjenester; 
reisebookingsbyråer; reisebestillingstjenester; 
reiserådgivning og informasjonstjenester; 
reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reisebyråtjenester for arrangering av turer; 
reisebyråtjenester for å arrangering av ferieturer; 
reiseformidlingstjenester for enkeltpersoner og grupper; 
informasjon i forbindelse med reiser og reisetjenester 
anskaffet på internett; eskortering av reisende; 
bestilling av reisebilletter; organisering av reiser; 
transport av reisende; planlegging av reiser; 
fremskaffelse av reiser; booking av reiser; utstedelse 
av reisebilletter; datastyrte reisereserveringstjenester; 
planlegging av reiseruter; tilrettelegging av transport og 

reiser; tilrettelegging og bestilling av reiser; arrangering 
og organisering av reiser; arrangering av transport av 
reisende; rådgivningstjenester vedrørende reiseruter; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
bestilling av sightseeingturer via reisebyråer; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende reiseruter; 
rådgivning vedrørende planlegging av reiseruter; 
datastyrte informasjonstjenester vedrørende reiser; 
tilrettelegging av reiser, utflukter og cruise; koordinering 
av reiseformidling for privatpersoner og grupper; 
tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; 
arrangering av reiser til og fra hotell; rådgivnings- og 
bestillingstjenester i forbindelse med reiser; 
tilveiebringe nettbasert informasjon vedrørende reiser; 
tilrettelegging og bestilling av reiser, utflukter og cruise; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse 
med reiser; tilveiebringe transport- og reiseinformasjon 
via mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; fremskaffelse av informasjon til 
reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; 
organisering av feriereiser; transport- og lagertjenester; 
reiseplanleggingstjenester; arrangering av turer; 
arrangering av ekspedisjoner; arrangering av 
pakketurer; arrangering av reiser og cruise; arrangering 
og ledelse av kanoekspedisjoner; arrangering av 
eskortering av reisende; arrangering av ekskursjoner, 
dagsutflukter og sightseeingturer. 

  Klasse 41   Organisering av idretts- og kulturaktiviteter; 
organisering av idretts- og kulturarrangementer; idretts- 
og kulturaktiviteter; underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdning og kulturaktiviteter; helse- og 
fritidsklubbtjenester; helseklubbvirksomhet [helse og 
mosjon]; organisering av idrettsarrangementer; 
organisering av idrettsveiledning; kulturaktiviteter; 
organisering av turneringer; ledelse av guidede turer; 
arrangering av instruksjonskurs for turister; arrangering 
av guidede undervisnings turer; utdannings- og 
underholdningsaktiviteter i forbindelse med cruise og 
turer; tilveiebringe hinderløypefasiliteter; 
festarrangørtjenester for fester og 
spesialarrangementer; publisering av kataloger 
vedrørende reise; produksjon av underholdning i form 
av film, tv, radio og videoshow i forbindelse med reise; 
publisering av reiseguider; arrangering og ledelse av 
utdanningskurs vedrørende reisebransjen; organisering 
av lokale sports- og kulturarrangementer; fremskaffelse 
av nettbasert informasjon om utdanning, opplæring, 
underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; utførelse av 
arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning 
og direktesendt idrett, samt underholdnings- og 
kulturaktiviteter; rådgivning i forbindelse med 
reservasjonstjenester innen idretts-, vitenskapelige og 
kulturarrangementer via kundesentre og 
kundetelefoner; underholdning, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering av underholdning; organisering 
av utflukter for underholdning; aktivitetsordninger for 
barn [underholdning/utdanning]; opplæringstjenester 
vedrørende mosjon; personlig trener [mosjon og trim]; 
tilveiebringe fitness- og mosjonsfasiliteter; trening og 
trim; trening innen helse og velvære; veiledning i fysisk 
trening; utdanningstjenester vedrørende fysisk trening; 
rådgivning om fysisk trening; fremskaffelse av 
helseklubbfasiliteter [fysisk trening]; instruksjon i fysisk 
trening for voksne og barn; fremskaffelse av 
informasjon om fysisk trening via en nettbasert portal; 
tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med fysisk 
trening via et nettsted; treningsleirtjenester; 
treningstimer; treningopplæringstjenester [fitness]; 
treningsrådgivningstjenester [fitness]; fremskaffelse av 
treningsutstyr; undervisning i gruppetrening; vurdering 
av fysisk kondisjon for treningsformål; styrke- og 
kondisjonstrening; arrangering av fritidsaktiviteter; 
arrangering av quizer; arrangering av spill; arrangering 
av konkurranser; arrangering av underholdningsshow; 
arrangering av opplæringskurs; arrangering og ledelse 
av underholdningsarrangementer; arrangering og 
ledelse av sportsarrangementer; arrangering av kurs i 
instruksjon; arrangering og ledelse av konkurranser; 
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arrangering av workshoper og seminarer; arrangering 
og ledelse av sportskonkurranser; arrangering av turer 
for undervisningsformål; arrangering og ledelse av 
konferanser og seminarer; arrangering og ledelse av 
kulturelle aktiviteter; undervisningskurs vedrørende 
helse; utdanningstjenester vedrørende helse; 
tilveiebringe opplæring innen helse og ernæring; 
helseklubbinstruktør; tilveiebringelse av helseklubb- og 
gymtjenester. 

  Klasse 43   Reservasjon av losji for turister; arrangering av losji 
for turister; servering av mat og drikke; servering av te, 
kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; 
uteservering; kafeer; kafé-, kafeteria- og 
restauranttjenester; selvbetjeningsrestauranttjenester; 
selvbetjeningskafeteriatjenester; tilveiebringe 
eventfasiliteter og midlertidige kontor- og møtelokaler; 
catering; tilveiebringe mat og drikke, og midlertidig 
innkvartering; servering av mat og drikke for gjester i 
restauranter; veldedighetstjenester, nemlig 
cateringtjenester for mat og drikke; fremskaffelse av 
informasjon relatert til tilberedning av mat og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320664 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202227 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

ProEye DTR 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 INTSA AS, Nr 10, Kjøpmannsgata 27, 6060 HAREID, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Redningsflåter; redningsflåter til bruk i nødsituasjoner; 
livbøyer for bruk ved redningsaksjoner til havs; nautiske 
redningsapparater og instrumenter; dataprogramvare 
for spredning av posisjonsdata; livredningsapparater og 
-utstyr; dataprogramvare; sensorer og detektorer; 
sensorer for overvåking av fysiske bevegelser; 
apparater for måling, deteksjon, overvåking og kontroll.  

  Klasse 12   Redningsdroner; redningssleder.  
  Klasse 39   Redningstjeneste.  
  Klasse 45   Redning med livbåter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320665 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202202115 
(220) Inndato: 2022.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Mer enn hjerne 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FLYGEL & FLERSTEMT AS, Evenrudgutua 53, 2849 
KAPP, Norge 

(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
kulturelle aktiviteter; produksjon av radioprogrammer 
og podcaster; podcast (underholdnings- og 
opplæringsvirksomhet); foredrag. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320666 
(151) Reg.dato.: 2022.02.25 
(210) Søknadsnr.: 202109716 
(220) Inndato: 2021.07.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé S.A., 1800 VEVEY, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Grønnsaker, hermetiserte; Frosne grønnsaker; 
Grønnsaker, kokte; Grønnsaker, tørkede; Konserverte 
poteter; Kokte poteter; Sopp, konserverte; Tørkede, 
spiselige sopp; Sopp, tilberedte; Tilberedte måltider 
hovedsakelig bestående av grønnsaker; Tilberedte 
retter hovedsakelig bestående av kjøtt; tilberedte 
måltider hovedsakelig inneholdende fjærfe; Tilberedte 
måltider hovedsakelig bestående av fisk; Tilberedte 
måltider hovedsakelig bestående av sjømat; Oljer for 
mat; Spiselige fett; Supper; Buljong [suppe]; 
Suppekonsentrater; Preparater for å lage suppe; 
Buljongterninger; Buljong i form av granulater; 
Buljongkonsentrater; Preparater for å lage buljong; 
Rismelk til kulinariske formål; Fiske- eller 
sjømaterstatninger; tilberedte måltider laget av fiske- 
eller sjømaterstatninger; Fiske- eller sjømaterstatninger 
basert på grønnsaker, frukt og proteiner fra korn; 
Kjøtterstatninger basert på grønnsaker, frukt og 
proteiner fra korn; Grønnsakspostei; Pålegg 
hovedsakelig bestående av frukt; Tilberedte måltider 
hovedsakelig bestående av kjøtterstatninger; 
Grønnsaksbaserte kjøtterstatninger; Hummus 
[kikertepasta]; Fruktsalater; Preparater for å lage 
suppe; Grønnsakssalater; Belgfruktbaserte pålegg; 
Melk; Fløte [melkeprodukter]; Smør; Ost; 
Melkeprodukter; Melkeerstatninger; Melkedrikkevarer, 
hovedsakelig med melk; Pulverisert melk; Kondensert 
melk; Inndampet melk; Puddinger av meieriprodukter; 
Desserter laget av melkeprodukter; 
Melkesyredrikkevarer; Melkebaserte drikkevarer 
smaksatt med sjokolade; Yoghurt; Yoghurtdrikker; 
Yoghurtdesserter; Fruktsmaksatte yoghurter; 
Soyayoghurt; Soyamelk; Rismelk; Havrebaserte 
drikkevarer [melkeerstatning]; Plantebaserte 
melkeerstatninger; Kokosmelkbaserte drikkevarer; 
Meieribaserte drikkevarer som inneholder havre; 
Melkebaserte drikkevarer som inneholder fruktjuice; 
Kaffefløte; Melkebaserte drikker; Bearbeidede frø; Egg; 
Eggerstatninger; Dipper. 

  Klasse 30   Mel; Brød; Gjær; Terter; Ris; Pasta; Nudler; Tørre og 
flytende ferdigretter, hovedsakelig bestående av ris; 
Tørre og flytende ferdigretter, hovedsakelig bestående 
av pasta; Sauser [smakstilsetninger]; Soyasaus; 
Ketchup [saus]; Krydderblandinger; Spiselige 
krydderier; Smakstilsetninger; Majones; Sennep; Eddik; 
Bearbeidede frø som smakstilsetning; Retter 
hovedsakelig bestående av pasta; Tilberedte måltider 
inneholdende [hovedsakelig] pasta; Sauser 
[smakstilsetninger]; Dressinger for salat; Pizzaer. 

  Klasse 35   Detaljhandel av mat, ikke-alkoholholdige drikker og 
alkoholholdige drikker. 

  Klasse 41   Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; 
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organisering av kurs, seminarer, konferanser, 
utstillinger; utgivelser og publisering av bøker, 
brosjyrer, aviser, filmer og opptak; utdanning og 
opplæring innen ernæring og mat. 

  Klasse 43   Cateringtjenester; hotell- og take-away-
restauranttjenester; kafeteria- og kantinetjenester; 
snackbartjenester; tilberedning av mat og drikke. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av informasjon vedrørende ernæring; 
rådgivningstjenester om ernæring; konsulenttjenester 
om ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320667 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202201627 
(220) Inndato: 2022.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

MR. SAFE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 
ULFBORG, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rengjøringsmidler. 
  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320668 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202545 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIXEL INDUSTRIES 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Thor Simen Rødal Dalheim, Paulus' plass 5A, 0554 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Grafiske tegninger. 
  Klasse 25   Klær; caps. 
  Klasse 28   Leker, leketøy og moroartikler. 
  Klasse 35   Digital markedsføring; gjennomføring av virtuelle 

handelsmesser på nettet. 
  Klasse 42   Grafisk design; design av grafikk og logoer for 

bedriftsidentitet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320669 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202640 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGIC PLANET 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 XIAMEN CITY SPARK IMPORT & EXPORT CO., LTD., 
Unit 2806, No. 474 Xinglinwan Road, Jimei District, 
361021 XIAMEN, FUJIAN, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Varmeisolerende beholdere for næringsmidler; 
varmeisolerende beholdere; isotermiske poser; 
varmehetter for tekanner; bur for kjæledyr; kjølebager, 
ikke elektriske; rengjøringsredskaper [håndredskap]; 
beholdere for husholdning eller kjøkken; tannbørster; 
mugger; feltflasker; bordserviser, andre enn kniver, 
gafler og skjeer; kjøkkenredskaper; 
kosmetikkredskaper; badekar for barn av plast; 
spisepinner. 

  Klasse 24   Soveposer; reisetepper; soveposer for barn; 
tekstilmaterialer; plaststoffer [imitasjon for vevde 
stoffer]; filt; håndklær av tekstiler; sengetepper; 
sengetøy; lakenposer; bomullsstoffer; spisebrikker av 
tekstil; duker, ikke av papir; baderomstekstiler 
[frottématter, håndklær og kluter]. 

  Klasse 28   Klatreseletøy; svømmeringer; svømmeføtter; leketelt; 
spill; leker; baller for spill; apparater for 
kroppsoppbygging; fiskeredskaper; sjakkspill; 
sjakkbrett; lekesykler; modelleringskitt [leketøy]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320670 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202946 
(220) Inndato: 2022.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

EstMed 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ESTMED AS, c/o K. Olsen Global Tax Postboks 2, 
2637 ØYER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske kremer, hudkremer og andre preparater 

for soling. 
  Klasse 41   Instruksjon i kosmetisk skjønnhet. 
  Klasse 44   Kosmetisk kirurgi. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320671 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202562 
(220) Inndato: 2022.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Altibox AS, Postboks 8124, 4068 STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Bredbåndinstallasjoner; dataprogrammer for tilgang til 
og bruk av internett; dataprogramvare for strømming av 
audiovisuelt medieinnhold over internett; 
fjernsynsapparater; programvare for fjernsyn; 
mobiltelefoner; programvare for mobiltelefoner. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; trådløse 
bredbåndskommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester levert via plattformer og 
portaler på internett og andre medier; brukertilgang til 
internett [tjenesteleverandører]; tilgang til internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til plattformer 
og portaler på internett; liveoverføringer tilgjengelig via 
hjemmesider på internett [webkamera]; strømming av 
lydmateriale og videomateriale på internett; strømming 
av tv over internett; kringkasting av tv-programmer ved 
hjelp av tjenester innen bestillingsprogrammer for video 
og pay-per-view. 

  Klasse 41   Underholdning tilveiebrakt via et globalt 
kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via tv-, bredbånd-, trådløse 
og nettbaserte tjenester; tilveiebringe 
multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
informasjon i forbindelse med nettbasert underholdning 
og utdanning, eller via tv, bredbånd og trådløs 
kommunikasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320672 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.09.10, EM, 018557216 
(210) Søknadsnr.: 202202563 
(220) Inndato: 2022.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

WALLFLEX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EMK Holding AB, Lärjegatan 11, 41502 GÖTEBORG, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for temperaturkontroll; termostater; 
elektriske termostater; digitale termostater for 
klimakontroll; varmereguleringsapparater; elektriske 
kontrollapparater; temperaturmålere; varmesensorer; 
termiske brytere; deler og tilbehør til termostater; 
nedlastbar programvare for styring av termostater; 
nedlastbar programvare for overvåkning og styring av 
oppvarmingsapparater, varmeinstallasjoner og 
varmesystemer. 

  Klasse 11   Radiatorer [oppvarming]; oppvarmingsapparater; 
elektriske oppvarmingsapparater; elektriske radiatorer; 
varmeelementer; varmeinstallasjoner; tilbehør til 
varmeinstallasjoner. 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320673 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202115155 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

AU-SLUK 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Purus AB, Södra Dragongatan 15, 27139 YSTAD, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Vannløpsarmatur; sluk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320674 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202115156 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

KS-SLUK 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Purus AB, Södra Dragongatan 15, 27139 YSTAD, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Vannløpsarmatur; sluk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320675 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202115157 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

KU-SLUK 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Purus AB, Södra Dragongatan 15, 27139 YSTAD, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Vannløpsarmatur; sluk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320676 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.02.08, EM, 018392445 
(210) Søknadsnr.: 202109493 
(220) Inndato: 2021.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

STUDIO TOTAL 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Stayhard AB, Box 961, 50110 BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bilder; plakater; selvklebende veggdekorasjoner av 

papir; papirlommetørklær.  
  Klasse 21   Potter; vaser; husholdnings- og kjøkkenredskaper 

samt beholdere, kjøkkentøy og bordserviser, andre enn 
kniver, gafler og skjeer; skåler (boller); kammer og 
svamper; børster (ikke malerpensler); asjetter; kokekar 
av aluminium; krukker for lagring; gryter; kasseroller; 
kaffekverner. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; gardiner av 
tekstil eller plast; stoffer; sengetøy; håndklær; 
putetrekk; sengetrekk; møbelovertrekk av tekstil; tepper 
for senger. 

  Klasse 35   Detaljsalg relatert til tekstiler, gardiner og forheng av 
tekstil eller plast, stoffer, sengetrekk, håndklær, 
putetrekk, tøy, overtrekk, tepper for senger, potter, 
vaser, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt 
beholdere, kjøkkentøy og bordserviser, børster, glass, 
asjetter, kokekar av aluminium, oppbevaringsbokser, 
kasseroller, bilder, plakater, selvklebende 
veggdekorasjoner av papir og papirlommetørklær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320677 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202136 
(220) Inndato: 2022.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EIDANGER IDRETTSLAG, Postboks 8, 3996 

PORSGRUNN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Klistremerker; plakater. 
  Klasse 24   Bannere av tekstil eller plast. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Bedriftsledelse og organisasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320678 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202546 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zilkeye 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Evolan Pharma AB, Box 120, 18212 DANDERYD, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Øyedråper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320679 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202117082 
(220) Inndato: 2021.12.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sultne Gutter 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sultne Gutter AS, c/o Ole Kristian Samuelsen, 
Fredensborgveien 9B, 0177 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring; salgsfremmende tjenester. 
  Klasse 41   Opplæring; kulturelle tjenester; kulturaktiviteter; 

underholdningsvirksomhet. 
  Klasse 44   Tilveiebringelse av ernæringsinformasjon for mat. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320680 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202200304 
(220) Inndato: 2022.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EUROSEMILLAS, S.A., Paseo de la Victoria, 31 - 1º A, 

14004 CÓRDOBA, Spania 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Planter; Gress; Blomster; Ferske frukter, grønnsaker, 

urter; Ubehandlet malt og korn; Vegetabilsk avfall 
(råstoff); Frø, blomsterløker og frøplanter for dyrking av 
planter; Trær og skogbruksprodukter; Aloe vera, fersk, 
for ernæring; Urter (planter); Urter til mennesker og dyr, 
for konsum; Levende fruktplanter; Naturlige planter og 
blomster; Rå og ubearbeidede frø; Ubearbeidet korn; 
Ferske belgfrukter; Aromatiske urter; Ferske frukter; 
Ubearbeidede frukter; Grønnsaksfrø; Ubearbeidede 
grønnsaker; Rå belgfrukter; Ferske asiatiske 
belgfrukter; Drikker for dyr; Næringsmidler for dyr; 
Strimlede næringsmidler for dyr; Malt; Rå og 
ubearbeidede akvakulturprodukter; Rå og ubehandlede 
jordbruksprodukter; Rå jordbruksprodukter; Rå 
skogbruksprodukter; Rå og ubehandlede 
skogbruksprodukter; Rå hagebruksprodukter; Rå og 
ubearbeidede hagebruksprodukter; Ubehandlede 
hagebruksprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320681 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202204 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

KeyCO2 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KEYCO2 AS, Minde allé 3, 5063 BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Miljøovervåkingstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320682 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.19, EM, 018537213 
(210) Søknadsnr.: 202111194 
(220) Inndato: 2021.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

ask Billie. 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mekonomen Aktiebolag, Solnavägen 4, 11368 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøy; deler og tilbehør til kjøretøy; dekk til 
kjøretøy. 

  Klasse 37   Reparasjon av kjøretøy; vedlikehold av kjøretøy; 
installasjon av deler på kjøretøy; installasjon av tilbehør 
til bil; vedlikehold og reparasjon av kjøretøy; rengjøring 
av kjøretøy; vask av kjøretøy; bestilling av reparasjon, 
vedlikehold, rengjøring eller vask av kjøretøy; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende reparasjon 
eller vedlikehold av motorkjøretøy; rådgivningstjenester 
i forbindelse med vedlikehold av kjøretøy; rådgivning i 
forbindelse med bilreparasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320683 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.19, EM, 018537218 
(210) Søknadsnr.: 202111197 
(220) Inndato: 2021.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mekonomen Aktiebolag, Solnavägen 4, 11368 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Kjøretøy; deler og tilbehør til kjøretøy; dekk til 

kjøretøy. 
  Klasse 37   Reparasjon av kjøretøy; vedlikehold av kjøretøy; 

installasjon av deler på kjøretøy; installasjon av tilbehør 
til bil; vedlikehold og reparasjon av kjøretøy; rengjøring 
av kjøretøy; vask av kjøretøy; bestilling av reparasjon, 
vedlikehold, rengjøring eller vask av kjøretøy; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende reparasjon 
eller vedlikehold av motorkjøretøy; rådgivningstjenester 
i forbindelse med vedlikehold av kjøretøy; rådgivning i 
forbindelse med bilreparasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320684 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.19, EM, 018537221 
(210) Søknadsnr.: 202111198 
(220) Inndato: 2021.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Mekonomen Aktiebolag, Solnavägen 4, 11368 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Kjøretøy; deler og tilbehør til kjøretøy; dekk til 

kjøretøy. 
  Klasse 37   Reparasjon av kjøretøy; vedlikehold av kjøretøy; 

installasjon av deler på kjøretøy; installasjon av tilbehør 
til bil; vedlikehold og reparasjon av kjøretøy; rengjøring 
av kjøretøy; vask av kjøretøy; bestilling av reparasjon, 
vedlikehold, rengjøring eller vask av kjøretøy; 
tilveiebringelse av informasjon vedrørende reparasjon 
eller vedlikehold av motorkjøretøy; rådgivningstjenester 
i forbindelse med vedlikehold av kjøretøy; rådgivning i 
forbindelse med bilreparasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320685 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2019.12.03, EM, 018160335 
(210) Søknadsnr.: 202006742 
(220) Inndato: 2020.05.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Best Friend Group Oy, Kellonkierto 3, 70460 KUOPIO, 

Finland 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; administrasjon 

av bedrifter; kontortjenester; lojalitets-, insentiv- og 
bonusprogramtjenester; personalledelse og 
rekrutteringstjenester; forretningsanalyse, -forskning og 
-informasjonstjenester; forretningsrådgivningstjenester 
relatert til franchising; forretningsbistand, -ledelse og -
administrasjonstjenester; administrativ behandling av 
innkjøpsordrer relatert til tjenester levert av 
postordrebedrifter; tilbud av plass på nettsteder for 
annonsering av varer og tjenester; 
markedsundersøkelser; levering av råd og informasjon 
om kundeservice og produktstyring og priser på 
internettsider i forbindelse med kjøp gjort via internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320686 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202106423 
(220) Inndato: 2021.05.17 
(180) Registreringen utløper: 2031.05.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

PushHaler 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320687 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202200929 
(220) Inndato: 2022.01.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BJARKE JENSEN, Lynghaugvegen 72, 4121 TAU, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Kun til intern bruk. Only for office use 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320688 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202553 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Embellence Group AB (publ), Ryssnäsgatan 8, 50464 

BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Vindusbelegg, nemlig vindusfilm; maskeringsfilm for 

vinduer; solbeskyttelsesfilm for vinduer [tonet film]; 
laminerte plastfilmer for bruk på vinduer; reflekterende 
plastfilm for bruk på vinduer; farget plastfolie for bruk 
på vinduer; selvklebende tape, -bånd og -filmer. 
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  Klasse 24   Vindusdekkende produkter laget av tekstilmaterialer; 
draperier [vindusdekorasjoner]; bekledninger for 
vinduer. 

  Klasse 27   Tapeter; ikke-tekstile tapeter; vegg- og takbelegg; 
isolerende tapeter; vinyltapeter; tekstilbelagte tapeter; 
tekstilforede tapeter; veggbekledninger, ikke av tekstil; 
veggbekledninger av tekstil; tepper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320689 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.10.07, GB, 3707686 
(210) Søknadsnr.: 202202907 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

VIROSAN 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7 Phase 2, IPZ, 
KATUNAYAKE, Sri Lanka 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Verne- og beskyttelseshansker; industrielle verne- og 
beskyttelseshansker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320690 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202201710 
(220) Inndato: 2022.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

Memphis Mansion 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LIA INVESTMENTS LIMITED, Gamle Kirkevei 19, 1831 
ASKIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Formidling av avtaler om kjøp og salg av varer og 

tjenester; fremming av salg av andres varer og 
tjenester  gjennom markedsføringarrangementer; 
promotering [annonsering] av konserter. 

  Klasse 41   Museumsvirksomhet; arrangering og ledelse av 
konserter; underholdningstjenester i form av 
konsertforestillinger; underholdning i form av konserter; 
organisering av show og konserter; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; popmusikkonserter 
(Organisering av -); sangkonserttjenester; presentasjon 
av musikkonserter; live musikkonserter; musikkonserter 
via tv; produksjon av musikkonserter; musikkonserter 
via radio; arrangering og ledelse av musikkonserter; 
museumsutstillinger; museumsfasiliteter (Fremskaffelse 
av -) for utstillinger; fremskaffelse av 
museumsfasiliteter; tilveiebringelse av 
museumsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringe 
museumsfasiliteter [fremvisning, utstilling]; 
museumsstjenester. 

  Klasse 43   Restauranttjenester; midlertidig overnatting på 
gjestegårder; midlertidig overnatting og 
cateringtjenester for gjester; restaurant- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; 
restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; 
restauranter med mat for avhenting; restauranttjenester 
inneholdende barfasiliteter med sjenkebevilling; kafé- 
og restauranttjenester; kaféteria- og 
restauranttjenester; hotell- og restauranttjenester; kafé-

, kafeteria- og restauranttjenester; servering av mat og 
drikke i restauranter og barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320691 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 201911195 
(220) Inndato: 2019.08.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Dell Inc., One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, 

USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Hardware (datamaskin-); datamaskiner;  software;  

dataservere;  stasjonære datamaskiner;  bærbare 
datamaskiner (notebook computers);  bærbare 
datamaskiner (laptop computers);  
datamaskinkomponenter og -deler;  dataskjermer;  
dataminnehardware; operativsoftware for 
datamaskiner;  datanettverkhardware;  
nettverkstilgangserverhardware;  datalagringsserver 
tilsluttet et datamaskinnettverk (Network Attached 
Storage); operativsoftware; nettbrett;  personlige 
datamaskiner;  håndholdte datamaskiner;  TV-skjermer; 
skrivere;  skannere;  faksmaskiner;  dokkingstasjoner 
for datamaskiner;  batterier;  batteriladere;  
strømadaptere;  hodetelefoner;  projektorer;  høyttalere; 
trådløse kontroller for ekstern overvåking og styring av 
funksjon og status for andre elektriske, elektroniske og 
mekaniske innretninger eller systemer; 
harddiskstasjoner; CD-rom-stasjoner;  digital 
videoplatestasjoner;  optiske diskstasjoner;  
dataperiferiutstyr; tastaturer; datamus; 
kommunikasjonsprosessorer;  pulskodemodulerende 
prosessorer;  modemer;  båndstasjoner;  PC-kort;  
minnekort;  smartkort;  Ethernet-kort;  minneenheter;  
tilleggskort for datamaskiner;  minnekort (memory 
boards);  integrerte kretsbrikker for elektronisk minne;  
elektrisk kabel;  lydkabel;  kommunikasjonskabler;  
strømkabler;  elektriske kabler;  kabelkontakter;  
kabeladaptere;  koaksialkabelkontakter;  
strømforsyningsforbindelser;  koaksiale kontakter;  
strømkontakter;  elektriske kontakter;  elektroniske 
kontakter;  adapterkontakter (elektriske);  
ledningsforbindelser (elektrisitet);  operativsoftware for 
datamaskiner;  verktøysoftware; datasoftwarepakker;  
datalagringsenheter;  datalagringsapparater;  apparater 
for databehandling;  datasoftware for å muliggjøre og 
aktivere henting av data;  dataprosessorer;  
kommunikasjonsprosessorer;  video prosessorer;  
lydprosessorer;  stemmeprosessorer;  prosessorer 
(sentrale prosesseringsenheter);  datamaskinutstyr for 
datanettverk;  datahardware for datanettverk; 
telekommunikasjonsutstyr for dataoverføringsnettverk;  
datalagringsenheter; elektroniske lagerenheter;  
disklagerenheter;  eksterne minnelagre for 
mobiltelefoner;  minnelagre for bruk med datamaskiner; 
operativsoftware; optiske datalagringsstasjoner;  
apparat for datalagring;  databehandlingssoftware;  
datasoftware for behandling av markedsinformasjon;  
datasoftware for å muliggjøre tilveiebringelse av  
informasjon via internett;  datasoftware for å muliggjøre 
tilveiebringelse av informasjon via 
kommunikasjonsnettverk;  backup-enheter for 
databeskyttelse; datasoftware;  
nettverksadministrasjonssoftware;  
telekommunikasjonssoftware;  operativsoftware for 
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nettverkstilgangsservere;  datasoftware for 
dokumenthåndtering; minnelagringsenheter;  
lagringsapparat for data;  lagringsapparater for 
dataprogrammer;  personlig dataapplikasjonssoftware 
for styring av dokumentkontrollsystemer;  datasoftware 
for innsamling av posisjoneringsdata;  datasoftware for 
analyse av markedsinformasjon; software for å søke og 
hente informasjon på tvers av et datanettverk;  
datasoftware for å lage søkbare databaser med 
informasjon og data; datahardware;  
applikasjonssoftware for skybaserte datatjenester;  
datagrensesnittsoftware;  datasoftware for å kontrollere 
og administrere tilgangsserverapplikasjoner; 
dataprogrammer for prosjektledelse;  
datasoftwareapplikasjoner; datasoftwareapplikasjoner, 
nedlastbare;  nettverksadministrasjonssoftware;  
datamaskinkomponenter og -deler;  
informasjonsteknologi- og audiovisuelle apparater; 
datalagringsmedier;  apparater og instrumenter for 
styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontroll av elektrisitet;  apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder;  
magnetiske databærere, opptaksplater;  CD-er, DVD-er 
og andre digitale opptaksmedier;  kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
datasoftware brannslokkingsapparater;  deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør relatert til alt 
forannevnt. 

  Klasse 35   Dataadministrasjon; databehandlingstjenester; 
registrering av data; datasøk i datafiler for andre; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester knyttet til alle forannevnte tjenester.  

  Klasse 36   Finansieringstjenester; finansiering av forbrukerkjøp;  
tilveiebringelse av finansiering for leasing;  finansiell 
leasing;  kredittleasing;  finansielle 
informasjonstjenester;  finansiell informasjon, data-, 
rådgivnings- og konsulenttjenester.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datahardware; vedlikehold og reparasjon av 
datakommunikasjonsnettverk for datamaskiner; 
vedlikehold og reparasjon av hardware til 
databehandlingsapparater; installasjon av 
lagringsfasiliteter for datahardware; installasjon av 
datanettverk for datahardware; reparasjonstjenester for 
elektronisk forretningsutstyr for datahardware;  
installasjon av datahardwaresystemer; vedlikehold og 
reparasjon av datahardwareapparater; datahardware 
(installasjon, vedlikehold og reparasjon av-); 
oppgradering av datahardware; installasjon av 
datahardwareapparater til kommunikasjonsnettverk; 
vedlikehold og reparasjon av datahardwarenettverk; 
vedlikehold og reparasjon av 
datakommunikasjonsnettverk for datahardware; 
installasjon av datanettverksapparater;  installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; 
installasjon av hardware for datasystemer;  installasjon 
av datastyrte informasjonssystemer for datahardware; 
vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonssystemer 
for datahardware; rådgivningstjenester knyttet til 
installasjon av audiovisuelt utstyr;  rådgivningstjenester 
knyttet til installasjon av kommunikasjonsutstyr; 
rådgivningstjenester knyttet til installasjon av 
sikkerhetsutstyr; rådgivning vedrørende vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk og elektrisk utstyr; informasjon 
(reparasjon-);  informasjonstjenester knyttet til 
vedlikehold av sikkerhetssystemer for datahardware; 
informasjonstjenester knyttet til installasjon av 
sikkerhetssystemer for datahardware;  tilveiebringe 
informasjon om sikker vedlikehold og reparasjon; 
tilveiebringe informasjon om reparasjon eller 
vedlikehold av trykkmaskiner; tilveiebringe informasjon 
om reparasjon eller vedlikehold av 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
tilveiebringe informasjon om reparasjon eller 
vedlikehold av kontormaskiner og -apparater;  

konsulenttjenester knyttet til installasjon av 
datamaskiner; bygningskonstruksjon; reparasjon av 
datahardware; installasjonstjenester for datahardware; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til alle forannevnte tjenester.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til databaser, globale 
datanettverk, kommunikasjon. 

  Klasse 41   Utdannelses- og opplæringstjenester;  organisering og 
ledelse av leksjoner;  seminarer,  arrangering av 
arbeidsgrupper (workshops);  arrangering av 
konferanser; tilveiebringelse av online  opplæring; 
opplæring knyttet til datasoftware; opplæringstjenester 
innen datasoftwareutvikling;  organisering og ledelse av 
utdannelseskonferanser; opplæringstjenester knyttet til 
datamaskiner;  opplæring relatert til datahardware; 
opplæring relatert til dataprogrammer;  opplæring 
relatert til datateknikker;  datamaskinopplæring; 
dataopplæringstjenester;  datautdannelsesopplæring; 
opplæring  i dataprogrammering;  rådgivningstjenester 
knyttet til dataopplæring;  utdanningstjenester knyttet til 
datamaskiner; utdannelsestjenester knyttet til 
datamaskiner; utdannelsestjenester knyttet til 
datasystemer; opplæring i utvikling av 
dataprogrammer; opplæring i design av 
dataprogrammer;  utdanningsvirksomhet; tilveiebringe 
opplæring;  underholdningsvirksomhet;  sportslige og 
kulturelle aktiviteter;  informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester knyttet til alle forannevnte tjenester.  

  Klasse 42   Konsultasjonstjenester innen området datasoftware 
og -hardware; eksterne sikkerhetskopieringstjenester; 
installasjon av firmware; design, utvikling og 
implementering av software; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av datasoftware; konsultasjoner og råd om 
datasoftware og -hardware;  konsultasjoner innenfor 
datahardware og datasoftware; konsultasjoner innen 
design og utvikling av datahardware; rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til datahardware; 
konsulentvirksomhet knyttet til datasystemer; 
rådgivningstjenester knyttet til design av datasystemer; 
rådgivningstjenester knyttet til datasoftwaredesign; 
tekniske støttetjenester for datasoftware; støttetjenester 
for informasjonsteknologi; konsultasjoner innen 
nettskynettverk og -applikasjoner; nettskytjenester; 
datahardware- og softwarekonsultasjonstjenester; 
design, utvikling og implementering av software; 
softwareutvikling, -programmering og -implementering;  
implementering av dataprogrammer i nettverk; design, 
utvikling og implementering av software; design og 
utvikling av datahardware; datanettverkstjenester;  
utvikling av datasoftware for andre;  design, 
vedlikehold, utleie og oppdatering av datasoftware; 
installasjon, vedlikehold, reparasjon og feilretting av 
datasoftware; tekniske konsultasjoner knyttet til 
installasjon og vedlikehold av datasoftware; feilsøking 
av datahardware- og softwareproblemer; 
datamigrasjonstjenester; nettskytjenester; teknisk 
konsultasjonstjenester knyttet til informasjonsteknologi; 
konsultasjons- og informasjonstjenester knyttet til 
informasjonsteknologiarkitektur og -infrastruktur; design 
og utvikling av datasoftwarearkitektur; design og 
utvikling av datahardwarearkitektur; vertstjenester for 
plattformer på internett; programmering av software for 
internett-plattformer; konsultasjonsvirksomhet knyttet til 
design av hjemmesider og nettsteder; 
datagjenopprettingstjenester; datakrypterings- og 
dekodingstjenester;  kryptering, dekryptering og 
autentisering av informasjon, meldinger og data;  
design og utvikling av elektroniske 
datasikkerhetssystemer; konsultasjonsvirksomhet 
innen datasikkerhet; software som en tjeneste (SaaS); 
tilveiebringe virtuelle datamiljøer ved hjelp av 
nettskyteknologi tilgjengelig via internett; 
applikasjonstjenestetilbyder (ASP), nemlig 
vertstjenester for andres datasoftwareapplikasjoner;  
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart 
software som er tilgjengelige via et nettsted; 
tilveiebringe informasjon om design og utvikling av 
datasoftware, -systemer, og -nettverk; software som en 
tjeneste; plattform som en tjeneste (PaaS); design og 
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utvikling av datasoftware; tilveiebring virtuelle 
datasystemer gjennom nettskytjenester; tilveiebringe 
virtuelle datamiljøer gjennom nettskytjenester; utvikling 
og testing av databehandlingsmetoder, algoritmer og 
software; testing av datamaskiner;  testing av 
datahardware; testing av dataprogrammer; testing av 
datasoftware; testing av databehandlingsutstyr; testing 
av elektroniske databehandlingssystemer; 
datasystemovervåkingstjenester;  overvåking av 
nettverkssystemer;  overvåking av datasystemer ved 
fjerntilgang; diagnostiske tjenester for datamaskiner; 
tilveiebringe  informasjon om design og utvikling av 
datasoftware, -systemer og -nettverk; rådgivning og 
informasjonstjenester relatert til datasoftware; 
rådgivning og informasjonstjenester relatert til 
dataperiferiutstyr; informasjonstjenester knyttet til 
informasjonsteknologi; tilveiebringelse av teknologisk 
informasjon; design og utvikling av operativsoftware for 
datanettverk og -servere; vedlikehold av datasoftware 
som brukes til å betjene fyllingsapparater og -maskiner; 
design og utvikling av software for import og håndtering 
av data; datamaskinutleietjenester; utstedelse av 
informasjon knyttet til informasjonsteknologi; 
innsamling av informasjon knyttet til 
informasjonsteknologi;  leasing av 
databehandlingssystemer; leasing av datasoftware; 
leasing av dataprogrammer; leasing av datapparater; 
datamaskinleasing; leasing av datamaskinfasiliteter; 
leasing av datautstyr; utleie av datamaskiner; leasing 
av tilgangstid til en datamaskin;  elektronisk 
datalagring;  elektronisk datalagring;  data dupliserings- 
og konverteringstjenester, datakodingstjenester; 
datasikkerhetstjenester (brannmurer);  
dataprogrammering for databehandling; teknisk design 
og planlegging av telekommunikasjonsnett; design- og 
planleggingstjenester knyttet til 
telekommunikasjonsutstyr; planlegging, design, 
utvikling og vedlikehold av online nettsider for 
tredjeparter; teknisk rådgivning knyttet til datamaskiner; 
teknisk rådgivning innen databehandling; midlertidig 
elektronisk lagring av informasjon og data;  
systemanalyser (datamaskin-); teknisk 
dataanalysetjenester; utvikling av 
softwareapplikasjonsløsninger; installasjon og 
tilpasning av dataapplikasjonssoftware; utvikling av 
nettsider;  programmering av operativsoftware for 
datanettverk og servere;  infrastruktur som en tjeneste 
(IaaS); design og utvikling av datalagringssystemer; 
vedlikehold av datasoftware relatert til datasikkerhet og 
forebygging av datarisiko; oppdatering av datasoftware 
relatert til datasikkerhet og forebygging av datarisiko;  
sikkerhetskopieringstjenester for harddiskdata;  IT-
sikkerhet, -beskyttelse og -gjenoppretting; design og 
utvikling av internett-sikkerhetsprogrammer;  
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet;  design og utvikling av elektroniske 
datasikkerhetssystemer;  datasikkerhetstjenester for 
beskyttelse mot ulovlig nettverkstilgang;  
tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for datanettverk, 
datatilgang og datatransaksjoner; IT-konsultasjoner, -
rådgivning og -informasjonstjenester; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og design knyttet til 
dette; industriell analyse og forskningstjenester; design 
og utvikling av datahardware og -software; 
gjenoppretting av data; installasjon av datanettverk for 
datasoftware; reparasjonstjenester for elektronisk 
forretningsutstyr for datasoftware; installasjon av 
datasoftwaresystemer; vedlikehold og reparasjon av 
datakommunikasjonsnettverk for datasoftware; 
installasjon av datastyrte informasjonssystemer for 
datasoftware; vedlikehold og reparasjon av 
kommunikasjonssystemer for datasoftware; 
informasjonstjenester knyttet til vedlikehold av 
sikkerhetssystemer for datasoftware; 
informasjonstjenester knyttet til installasjon av 
sikkerhetssystemer for datasoftware; reparasjon av 
datasoftware; installasjonstjenester for datasoftware; 
online sikkerhetstjenester, nemlig å tilveiebringe 
sikkerhet for datanettverk, datatilgang og datastyrte 

transaksjoner; tilveiebringe sikring av dataoverføring og 
for transaksjoner via datanettverk; tilveiebringe 
sikkerhet for nettsteder, datamaskiner og/eller 
databaser; tilveiebringe sikre online-transaksjoner 
og/eller sikret dataoverføring ved elektroniske 
hjelpemidler; online autentiseringstjenester for 
datanettverkssikkerhet; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester knyttet til alle forannevnte tjenester. 

  Klasse 45   Rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
overvåkningstjenester for immateriell eiendomsrett; 
lisensiering av immaterielle rettigheter; registrering av 
domenenavn (juridiske tjenester); sikkerhetsrådgivning; 
juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for fysisk 
beskyttelse av materiell eiendom og enkeltpersoner; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til alle forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320692 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(210) Søknadsnr.: 202202184 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Petter Jacob Brautaset, ORREVEIEN 15B, 0789 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Eteriske oljer for aromaterapibruk; kosmetikk og 
toalettartikler; kosmetikk- og skjønnhetspreparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320693 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.25, US, 90/901,586 
(210) Søknadsnr.: 202202645 
(220) Inndato: 2022.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

ADKUDO 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Corcept Therapeutics Incorporated, 149 
Commonwealth Drive, CA94025 MENLO PARK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
sykdommer og lidelser; farmasøytiske preparater for 
behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer 
og lidelser; farmasøytiske preparater for behandling av 
Cushings syndrom og Cushings sykdom; farmasøytiske 
preparater for behandling av kreft, leversykdommer, 
onkologiske, metabolske, kardiovaskulære, oftalmiske 
og gastroenterologiske sykdommer og lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320694 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.25, US, 90/901,582 
(210) Søknadsnr.: 202202646 
(220) Inndato: 2022.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

CIFIGRY 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Corcept Therapeutics Incorporated, 149 
Commonwealth Drive, CA94025 MENLO PARK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
sykdommer og lidelser; farmasøytiske preparater for 
behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer 
og lidelser; farmasøytiske preparater for behandling av 
Cushings syndrom og Cushings sykdom; farmasøytiske 
preparater for behandling av kreft, leversykdommer, 
onkologiske, metabolske, kardiovaskulære, oftalmiske 
og gastroenterologiske sykdommer og lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320695 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.25, US, 90/901,580 
(210) Søknadsnr.: 202202647 
(220) Inndato: 2022.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

KODAYGRA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Corcept Therapeutics Incorporated, 149 
Commonwealth Drive, CA94025 MENLO PARK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
sykdommer og lidelser; farmasøytiske preparater for 
behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer 
og lidelser; farmasøytiske preparater for behandling av 
Cushings syndrom og Cushings sykdom; farmasøytiske 
preparater for behandling av kreft, leversykdommer, 
onkologiske, metabolske, kardiovaskulære, oftalmiske 
og gastroenterologiske sykdommer og lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320696 
(151) Reg.dato.: 2022.02.28 
(300) Søknadsprioritet 2021.08.25, US, 90/901,576 
(210) Søknadsnr.: 202202648 
(220) Inndato: 2022.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

REKORJA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Corcept Therapeutics Incorporated, 149 
Commonwealth Drive, CA94025 MENLO PARK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av endokrine 
sykdommer og lidelser; farmasøytiske preparater for 

behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer 
og lidelser; farmasøytiske preparater for behandling av 
Cushings syndrom og Cushings sykdom; farmasøytiske 
preparater for behandling av kreft, leversykdommer, 
onkologiske, metabolske, kardiovaskulære, oftalmiske 
og gastroenterologiske sykdommer og lidelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320697 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202574 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

NEQST 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Neqst 2017 AB, Birger Jarlsgatan 9, 11145 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; industriell ledelsesrådgivning inkludert 
kostnads-/avkastningsanalyser; markedsundersøkelser 
og forretningsanalyser; forretningsstrategi og 
planleggingstjenester; bedriftsstrategiutvikling; 
risikovurderingstjenester for bedrifter; 
regnskapsanalyser; planlegging med hensyn til 
bedriftsledelse, nemlig å søke etter 
samarbeidspartnere for sammenslåing og 
virksomhetsoppkjøp samt for virksomhetsbedrifter; 
konsulenttjenester vedrørende sammenslåinger og 
oppkjøp; regnskapstjenester knyttet til fusjoner og 
oppkjøp; rådgivning vedrørende bedriftsoppkjøp. 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; finansiell 
verdivurdering av eiendom; rådgivningstjenester i 
forbindelse med eierskap til fast eiendom; 
investeringstjenester; investeringsundersøkelser; 
vurdering av investeringsrisiko; tilveiebringe 
investeringsinformasjon; investeringsledelse for 
fellesforetak; investeringsrådgivning; 
kapitalinvesteringer; finansielle tjenester for å sikre 
kapital for andre; rådgivning i forbindelse med 
kapitalinvestering; finansielle tjenester; finansielle 
prognosetjenester; finansielle vurderinger og 
verdsettinger; finansielle investeringstjenester; 
finansielle rådgivnings- og forvaltningstjenester; 
tilveiebringe driftsmidler; fremskaffelse av finansiering 
for utvikling av ny teknologi; tilveiebringe midlertidige 
lån; finansielle garantier [kausjonisttjenester]; 
tilveiebringelse av driftsmidler for finansiering av små 
bedrifter og bedriftseiere for små bedrifter. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester relatert til forretningsvirksomhet; 
undersøkelser relatert til immateriell eiendomsrett; 
forvaltning av immateriell eiendom; lisensiering av 
immateriell eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320698 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2022.01.31, EM, 018646090 
(210) Søknadsnr.: 202202584 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali Free Zone, 

P.O. Box 17000, DUBAI, De forente arabiske 
emiratene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; programvare for 
datamaskinsøkemotorer; programvare for administrativ 
behandling av lagring, pakking, levering og transport av 
varer; dataprogramvareplattformer, innregistrerte eller 
nedlastbare; dataprogramvare, innregistrert; 
dataprogramvareapplikasjoner, nedlastbare; 
nedlastbare programvareapplikasjoner [apper]; 
nedlastbare applikasjoner for bruk med mobile enheter; 
dataprogramvare for blokkjedeteknologi; programvare 
for dokumenthåndtering; maskinlæringsprogramvare 
brukt i data prediktiv analyseprogrammer; kunstig 
intelligensprogramvare for analyse; programvare for 
kognitiv databehandling og datadrevet analyse; e-
handelsprogramvare for å tillate brukere å utføre 
elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt 
datanettverk; applikasjonsprogramvare for 
mobiltelefoner; programvare for skytjenester (cloud 
computing software); dataprogramvare for globale 
posisjoneringssystemer [GPS]. 

  Klasse 35   Pristilbud for varer eller tjenester; import- og 
eksportagenturer; prissammenligningstjenester; 
annonse- og reklamevirksomhet relatert til transport- og 
leveringstjenester; administrasjon av 
forbrukerlojalitetsprogrammer; salgsfremmende 
tjenester; administrative tjenester knyttet til tollklarering; 
skipsdriftstjenester (ship husbanding services) i form av 
administrative tjenester knyttet til fortolling; utarbeidelse 
av dokumenter knyttet til skatt og beskatning; bistand til 
forretningsledelse ved drift av havneanlegg for andre; 
sammenstilling av selskapsinformasjon i 
datadatabaser; tilveiebringe kommersiell informasjon 
vedrørende selskaper; tilveiebringelse av 
transportdokumentasjon for andre [administrative 
tjenester]; forretningsrådgivningstjenester innen 
transportlogistikk; sammenstilling av informasjon i 
databaser; rådgivnings- og konsulenttjenester 
vedrørende import- og eksportagenturer; annonse- og 
reklamevirksomhet; Public relation [pr-virksomhet]; 
markedsføring. 

  Klasse 36   Transportforsikringstjenester; forsikringstjenester 
knyttet til sjøfrakt; verdivurdering av frakt og last; 
tollmegling; finansielle tollmeglertjenester; finansielle 
meglertjenester knyttet til fortolling; utstedelse av 
kundelojalitetspoenger; utstedelse av 
kundelojalitetsrabattkoder; finansielle tjenester; 
tilveiebringe informasjon og råd innen finans; 
finansierings- og kredittjenester; kredittmegling; 
megling relatert til formidling av kreditt; kredittjenester 
for eksportsalg; finansielle kredittjenester for 
eksportører; finansielle tjenester innen pengeutlån; 
tilveiebringe finansielle utlånstjenester for tredjeparter; 
kredittforespørsel og -rådgivning; finansielle 
rådgivningstjenester vedrørende kreditt; rådgivning 
innen kommersielt utlån; rådgivning innen forbrukerlån; 
forsikring; forsikringstjenester knyttet til sjølast; 
tilveiebringe forsikringsinformasjon; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; betalingsbehandlingstjenester; 
tjenester for betaling av regninger; elektroniske 

regningsbetalingstjenester; elektroniske 
betalingstjenester (electronic wallet payment services); 
behandling av skattebetalinger; elektronisk 
betalingsbehandling av utenlandsk valuta; behandling 
av kredittkortbetalinger; behandling av 
debetkortbetalinger; online deponeringstjenester 
(escrowtjenester) knyttet til utveksling av tjenester; ha 
verdipapirer, fond og andre eiendeler i depot (holding 
securities, funds and other assets in escrow); escrow-
tjenester for reiselivsbransjen. 

  Klasse 39   Transporttjenester; pakking og lagring av varer; 
reisearrangement; tilveiebringe informasjon vedrørende 
tolltariffer, rutetabeller og transportmetoder; 
tilrettelegging for frakt av last; frakt [forsendelse av 
varer]; pakkeforsendelsestjenester; tilveiebringe 
reisetjenester fra kundelojalitets- og bonusordninger; 
sporing (tracking and tracing) av forsendelser; datastyrt 
sporing av pakker under transport 
[transportinformasjon]; sporing av last for 
transportformål; reiseruteplanlegging; 
veitransporttjeneste; transportlogistikk; 
forsyningskjedelogistikk og omvendt logistikktjenester 
bestående av lagring, transport og levering av frakt; 
lagerhold (warehousing); lasthåndtering; lasttransport; 
sporing av godskjøretøyer med datamaskin eller via 
GPS; administrasjon av trafikkflyt gjennom avansert 
kommunikasjonsnettverk og teknologi; 
transportinformasjon; lagringsinformasjon; 
videresending av gods; fraktmegling; tjenester levert av 
speditør som ikke selv har skip, men som kan utstede 
egne konnossement (non-vessel operating common 
carrier services (NVOCC); lasthåndtering og 
frakttjenester; informasjonstjenester knyttet til 
forflytning av last; containerleasing for 
shippingindustrien; rådgivning knyttet til transport, 
pakking og lagring av varer; godstransportrådgivning 
innen godstransport med lastebil, jernbane, luft og hav; 
rådgivningstjenester knyttet til transport; tilveiebringelse 
av informasjon relatert til tjenester for lossing av last; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til 
sjøtransporttjenester; tilveiebringelse av informasjon 
knyttet til transport av gods; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til transport av varer; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til fraktmegling; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til 
lagringstjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til lagertjenester; datastyrte 
transportinformasjonstjenester; rådgivningstjenester 
knyttet til sporing av varer i transitt 
[transportinformasjon]; formidling av informasjon knyttet 
til havner. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste [SaaS]; plattform som 
en tjeneste [PaaS]; skytkenester (cloud computing); 
tilveiebringelse av elektronisk ikke-nedlastbar 
programvare [leverandør av applikasjonstjenester]; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
forsyningskjedestyring og e-handelsportaler; utvikling 
av dataplattformer; design og utvikling av programvare 
for ruteplanlegging; tilveiebringe 
kvalitetssikringstjenester; dataprogramvarerådgivning; 
design av dataprogramvare; installasjon av 
dataprogramvare; vedlikehold av dataprogramvare; 
utleie av dataprogramvare; oppdatering av 
dataprogramvare; opprette og vedlikeholde nettsider for 
andre; hosting av datasider [nettsider]; 
kartleggingstjenester; dataprogrammering; opprette og 
utforme nettstedbaserte indekser med informasjon for 
andre [informasjonsteknologitjenester]; 
programvareutvikling (software engineering); 
elektronisk datalagring; rådgivning innen 
programmering og utvikling av e-handelportaler; 
tilveiebringelse av søkemotorer for internett; design og 
utvikling av søkemotorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320699 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202015118 
(220) Inndato: 2020.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

Alcadon 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Alcadon AB, Segelbåtsvägen 7, 11264 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA AVD OSLO, 

Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Telekommunikasjonsnett; kommunikasjonsnett; 
datanettverk; dataoverføringsnettverk; 
telekommunikasjonsutstyr; kommunikasjonsutstyr; 
databehandlingsutstyr; kabler og ledninger; strukturerte 
kabelsystemer. 

  Klasse 35   Detaljhandel, mellomhandel og grossering av kabler 
og ledninger, telekommunikasjonsnett, 
kommunikasjonsnett, datanettverk, 
dataoverføringsnettverk, telekommunikasjonsutstyr, 
kommunikasjonsutstyr, databehandlingsutstyr, 
strukturerte kabelsystemer.  

  Klasse 41   Opplæring; opplæring innen kabler, ledninger, 
telekommunikasjonsnett, dataoverføringsnett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320700 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202015119 
(220) Inndato: 2020.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

Alcadon Group 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Alcadon AB, Segelbåtsvägen 7, 11264 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA AVD OSLO, 

Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Telekommunikasjonsnett; kommunikasjonsnett; 
datanettverk; dataoverføringsnettverk; 
telekommunikasjonsutstyr; kommunikasjonsutstyr; 
databehandlingsutstyr; kabler og ledninger; strukturerte 
kabelsystemer. 

  Klasse 35   Detaljhandel, mellomhandel og grossering av kabler 
og ledninger, telekommunikasjonsnett, 
kommunikasjonsnett, datanettverk, 
dataoverføringsnettverk, telekommunikasjonsutstyr, 
kommunikasjonsutstyr, databehandlingsutstyr, 
strukturerte kabelsystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320701 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202585 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 

NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Legemidler for mennesker for behandling av kreft. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320702 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202587 
(220) Inndato: 2022.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOMAYE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Godske Group A/S, Navervej 6-8, 7451 SUNDS, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 SILKEBORG, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Engros og detaljhandel, herunder via Internettet, med 

klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 



 registrerte varemerker 2022.03.07 - nr 10/22

36 
 

(111) Reg.nr.: 320703 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2021.12.01, GB, 3727874 
(210) Søknadsnr.: 202202908 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7 Phase 2, IPZ, 

KATUNAYAKE, Sri Lanka 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Verne- og beskyttelseshansker; industrielle verne- og 

beskyttelseshansker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320704 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2021.03.10, JM, 82868 
(210) Søknadsnr.: 202111803 
(220) Inndato: 2021.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

STORIES 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Facebook Technologies, LLC, 1601 Willow Road, 
CA94025 MENLO PARK, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskin hardware; verktøy for utvikling av 
programvare; programvare for bruk som et 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for bruk i 
bygging av software applikasjoner; 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for 
programvare som legger til rette for online tjenester for 
datagjenfinning, opplasting, nedlasting, tilgang og 
administrasjon; programvare for å endre og muliggjøre 
overføring av bilder, lyd, audiovisuelt og videoinnhold 
og data; programvare for innsamling, administrering, 
redigering, organisering, modifisering, overføring, 
deling og lagring av data og informasjon; 
dataprogramvare for å sende og motta elektroniske 
meldinger, varsler, notiser og påminnelser; computer 
periferiutstyr; virtuell, forsterket og blandet 
virkelighetsprogramvare for bruk for muliggjøring for 
datamaskiner, mobile enheter å tilby virtual reality -
opplevelser; virtual reality-programvare; augmented 
reality-programvare; mixed reality-programvare; 
programvare for integrering av elektroniske data med 
virkelig verden-miljøer for underholdning, utdanning, 
kommunikasjon; programvare for å konvertere naturlig 

språk til maskinkjørbare kommandoer; programvare, 
nemlig et tolkende grensesnitt for å legge til rette for 
samspill mellom mennesker og maskiner; personlig 
assistent programvare; sosial assistent programvare; 
programvare for planlegging av aktiviteter med andre 
brukere, gjøre anbefalinger; programvare for sosial og 
destinasjonskartlegging; programvare for bestilling 
og/eller kjøp av varer og tjenester; programvare for 
trådløst innhold, data og informasjonlevering; 
programvare for å opprette, administrere og få tilgang 
til grupper i virtuelle fellesskap; datamaskin hardware 
for virtuell virkelighet; virtual reality-programvare for 
bruk til å muliggjøre for datamaskiner, mobile enheter, 
å tilby virtual reality-opplevelser; bærbart eksternt utstyr 
for datamaskiner, mobile enheter, nemlig 
konfigurerbare hodemonterte skjermer; datamaskin 
hardware for utvidet virkelighet (augmented reality); 
virtual reality headset; augmented reality headset; 
virtual reality-briller; augmented reality-briller; virtual 
reality-programvare for navigering i et virtual reality-
miljø; augmented reality-programvare for navigering i et 
augmented reality-miljø; augmented reality-
programvare for bruk til å muligjjøre for datamaskiner, 
mobile enheter, å tilby augmented reality-opplevelser; 
interaktiv underholdning-programvare; programvare for 
gjenkjenning av gestikulering og bevegelser; 
bevegelsessporingssensorer for virtual reality-
teknologi; bevegelsessporingssensorer for augmented 
reality-teknologi; dataprogramvare for kontrollering av 
driften av lyd- og videoutstyr; digitale media streaming-
utstyr; hodetelefoner; videovisningssoftware; 
videovisningshardware, nemlig videodrivere for 
videobriller; virtual reality-programvare for 
objektsporing, bevegelseskontroll og 
innholdsvisualisering; augmented reality-programvare 
for objektsporing, bevegelseskontroll og 
innholdsvisualisering; virtual reality-programvare for 
brukere å oppleve virtual reality visualisering, 
manipulering og neddykking og fordypning; augmented 
reality-programvare for brukere å oppleve augmented 
reality visualisering, manipulering og neddykking og 
fordypning; virtual reality-programvare for drift av virtual 
reality headset; augmented reality-programvare for drift 
av augmented reality headset; virtual reality-
programvare for interaktiv underholdning; augmented 
reality-programvare for interaktiv underholdning; 
programvare for registrering, lagring, overføring, 
mottak, visning og analyse av data fra bærbar 
computer hardware; bærbart databehandlingsutstyr 
som hovedsakelig består av programvare og 
visningsskjermer for tilkobling til datamaskiner, mobile 
enheter, og for å muliggjøre virtual reality og 
augmented reality verden-opplevelser; briller for å 
muliggjøre virtual reality, augmented reality verden-
opplevelser; programvare for bruk ved frembringelse og 
design av virtual reality og augmented reality 
programvare; applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt 
(API) for dataprogramvare for utvikling og 
frembringelse av virtual reality og augmented reality-
opplevelser; software og firmware for 
operativsystemprogrammer; datamaskin-
operativsystemer; programvare for sporing av 
bevegelser i, visualisering, manipulering, betraktning og 
visning av augmented og virtual reality-opplevelser; 
software, firmware og hardware for bruk i visuell, 
stemme, lyd, bevegelse, øye og gestikulering –sporing 
og gjenkjennelse; maskinvare og programvare for drift 
av sensorinnretninger; elektroniske sensorinnretninger, 
kameraer, projektorer og mikrofoner for bevegelses, 
ansikts- og stemme-detektering, registrering og 
gjenkjenning; maskinvare og programvare for å 
oppdage objekter, brukerbevegelser og kommandoer; 
trådløse datamaskinutstyr; hodemontert videodisplay; 
software i form av en mobilapplikasjon; programvare for 
behandling av bilder, grafikk, lyd, video, og tekst; 
meldingsprogramvare; dataprogramvare for å endre 
fotografier, bilder og lyd, video og audiovisuelt innhold 
med fotografiske filtre og augmented reality (AR) 
effekter, nemlig grafikk, animasjoner, tekst, tegninger, 
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geotagger, metadatakoder, hyperkoblinger; 
dataprogramvare for å gjøre det mulig å få tilgang til, 
vise, redigere, linke, dele og på annen måte 
tilveiebringe elektroniske medier og informasjon via 
internett og kommunikasjonsnettverk; 
dataprogramvare, nedlastbar dataprogramvare og 
mobil applikasjonsprogramvare for å legge til rette for 
samhandling og kommunikasjon mellom mennesker og 
AI (kunstig intelligens) plattformer, nemlig roboter, 
virtuelle agenter og virtuelle assistenter; 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) 
programvare for å tillate datagjenvinning, opplasting, 
tilgang og administrasjon; programvare for organisering 
av bilder, video og audiovisuelt innhold ved bruk av 
metadatakoder; 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for bruk i 
utvikling av AI (kunstig intelligens) plattformer, nemlig 
roboter, virtuelle agenter og virtuelle assistenter; 
dataprogramvare for organisering av arrangementer; 
dataprogramvare for å sende og motta elektroniske 
meldinger, grafikk, bilder, lyd og audiovisuelt innhold 
via internett og kommunikasjonsnettverk; nedlastbar 
programvare, nemlig programvare for direktemeldinger, 
programvare for fildeling, kommunikasjonsprogramvare 
for elektronisk utveksling av data, lyd, videobilder og 
grafikk via datamaskin, mobil, trådløst og 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
håndtering av personlig informasjon og programvare for 
datasynkronisering; dataprogramvare for bruk i 
tilrettelegging av tale over internettprotokoll (VOIP) 
oppringinger, telefonsamtaler, videosamtaler, 
tekstmeldinger, direktemeldinger; 
kommunikasjonsprogramvare og 
kommunikasjonshardware for å gi tilgang til Internett; 
elektroniske visningsskjermer; smartbriller; 
datamaskinutstyr for ekstern tilgang og overføring av 
data; datamaskinutstyr for mobile innretninger for 
ekstern tilgang til og overføring av data, nemlig 
eksterne innretninger for bruk på hodet for mobile 
innretninger for ekstern tilgang til og overføring av data; 
datamaskinvare for visning av data og video; computer 
periferiutstyr for visning av data og video; 
datamaskinutstyr for mobile innretninger for visning av 
data og video, nemlig periferiutstyr som bæres på 
hodet for mobile innretninger for visning av data og 
video; nedlastbar datamaskinprogramvare, nemlig 
nedlastbar mobilapplikasjon for å sette opp, konfigurere 
og kontrollere bærbar datamaskin hardware og bærbart 
computer peroferiutstyr; dataprogramvare for visning av 
digitale bilder og fotografier tilveiebragt som 
oppdateringer for eller i kombinasjon med 
hodemonterte visningsskjerminnretninger; 
dataprogramvare for å forsterke de audiovisuelle 
mulighetene til multimedieapplikasjoner, nemlig for 
tredimensjonal gjengivelse av grafikk, stillbilder og 
bevegelige bilder tilveiebragt som oppdateringer for 
eller i kombinasjon med hodemontert 
visningsskjermutstyr; dataprogramvare, nemlig 
programvareutviklingsverktøy for opprettelse, feilsøking 
og distribusjon av software applikasjoner for 
smartbriller, nær øye-skjermer, hodemonterte skjermer 
og smarttelefon; digital video-briller; nedlastbar 
computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, 
smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett, smartbriller, 
digitale videobriller, bærbare digitale elektroniske 
innretninger, nemlig briller, beskyttelsesbriller og 
headset, hodemonterte skjermer, nær øye-
skjermsystemer, kommunikasjonsnettverk, cloud 
computing-tjenester og datasystemer for 
kommunikasjon mellom innretningene, nettverkene og 
tjenestene; nedlastbar dataapplikasjonssoftware for 
smartbriller, nær øye-skjermsystemer og hodemonterte 
skjermer for visning av ikoner, bestemmelse og 
respons på brukervalg av ikoner, kontroll av tilkoblinger 
til og kommunikasjon med andre innretninger, nettverk 
og systemer, betjening av et kamera for å ta opp og 
vise bilder og audiovisuelle filer, organisere digitale 
bilde- og audiovisuelle filer, kontrollere mikrofoner, 
kontrollere lydnivået til innebygde høyttalere, overføre 

datafiler mellom smartbrillene, nær øye-
skjermsystemer, hodemonterte skjermer og andre 
innretninger, nettverk og systemer, kontroll av 
brukervarsler, kontroll av en styreplate, kontroll og 
innhenting av data fra sensorer i smartbrillene, nær 
øye-visningssystemer og hodemonterte skjermer, 
inkludert akselerometre, barometriske, temperatur-, 
vippe-, spiss- og yawl-sensorer, hoderetningssensorer, 
og GPS -mottakere, kontrollere hastigheten på CPU, 
og registrere og vise batteriladenivå, og vise, registrere, 
innspille, og strømme data, bilder og audiovisuelt 
innhold i standard reality, augmented reality, og mixed 
reality-miljøer; nedlastbar dataprogramvare for 
smartbriller, nær øye-skjermsystemer og hodemonterte 
skjermer for generering og visning av standard reality, 
augmented reality, mixed reality innhold; nedlastbar 
dataapplikasjonssoftware for smartbriller, nær øye-
skjermsystemer, og hodemonterte skjermer for 
kommunikasjon med andre smartbriller, nær øye-
skjermsystemer og hodemonterte skjermer; briller med 
mulighet for trådløs kommunikasjon; programvare for å 
vise virtuelle bilder for å skape utvidet virkelighet; 
hodemontert videodisplay; smartbriller med kablet og 
trådløs lydfunksjon; programvare for kommunikasjon 
via trådløse lokalnett, trådløse teknologier og andre 
kommunikasjonsprotokoller mellom nær øye-
visningssystemer og nettverksutstyr, nemlig 
mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett 
og andre datasystemer; programvare for å generere 
bilder som skal vises i nær øye-skjermsystem; 
programvare for smarttelefoner og andre datasystemer 
for å generere data, bilder og lyd for visning i nær øye-
visningssystemer og for å overføre slike data, bilder, 
lyd til nær øye-skjermsystemer;  programvare for 
smarttelefoner og andre datasystemer for å motta data 
fra nær øye-skjermsystemer; bærbare digitale 
elektroniske innretninger, nemlig briller; 
dataprogramvare for oppsetting, konfigurering, drift og 
kontroll av bærbare innretninger, datamaskiner og 
datamaskinutstyr; elektronisk kommunikasjonsutstyr og 
instrumenter, nemlig mobile og bærbare digitale 
elektroniske innretninger for sending og mottak av 
tekst-, data-, lyd-, bilde- og videofiler; bærbar 
datamaskinvare; bærbart computer periferiutstyr; 
dataprogramvare for å få tilgang til, overvåke, søke, 
vise, lese, anbefale, dele, organisere og kommentere 
på nyheter, sport, vær, kommentarer og annen 
informasjon, innhold fra tidsskrifter, blogger og 
nettsteder, og annen tekst, data, grafikk, bilder, lyd, 
video og multimediainnhold; dataprogramvare for å 
lage, forfatte, distribuere, laste ned, overføre, motta, 
spille, redigere, pakke ut, koding, dekoding, visning, 
lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, 
lyd, video og multimediainnhold, elektroniske 
publikasjoner; computer software og firmware, nemlig 
operativsystemprogrammer, 
databasesynkroniseringssoftware, og 
datasynkroniseringsprogrammer; 
dataapplikasjonssoftware for bruk i forbindelse med 
konfigurering og kontroll av bærbar datamaskin 
hardware og bærbart computer periferiutstyr. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; gi tilgang til computer, 
elektroniske og online databaser; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk 
overføring av data, meldinger, grafikk, bilder, lyd, video 
og informasjon; tilveiebringelse av online 
kommunikasjonslenker som overfører mobil- og 
internettbrukere til andre lokale og globale online 
lokasjoner; legge til rette for tilgang til tredjeparts 
nettsider eller til annet elektronisk tredjepartsinnhold via 
en universell innlogging; lyd, tekst og video 
kringkastingstjenester over internett eller andre 
kommunikasjonsnettverk; streaming og live streaming 
av video, audiovisuelt og interaktivt audiovisuelt innhold 
via internett; telekommunikasjonstjenester, nemlig 
elektronisk overføring av virtual og augmented reality 
innhold og data; videokonferansetjenester; tilveiebringe 
tekniske supporttjenester vedrørende bruk av 
kommunikasjonsutstyr; tilveiebringe utstyr for 
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videokonferanser; telekonferanse; mobiltelefon 
kommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av computer, 
elektroniske og online databaser innen området for 
underholdning; tilveiebringe et nettsted med 
informasjon om sport, utvikling av atletisk ferdighet og 
fitnesstrening; tilveiebringe et nettsted med 
treningsinstruksjoner og økter; tilveiebringe en nettside 
med informasjon om fitnesstrening og utvikling av 
atletisk ferdighet; tilveiebringe et nettsted med 
informasjon om fitnesstrening, fitnesscoaching, 
treningsmål og utvikling av atletisk ferdighet; 
tilveiebringe et nettsted med fitness-coaching, 
instruksjoner og økter; tilveiebringe et nettsted med 
forhåndsinnspilte idretts- og treningsøkter; kryptert 
elektronisk overføring og levering av gjenopprettede 
data.  

  Klasse 41   Underholdningstjenester; elektroniske 
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig 
å tilveiebringe virtual reality interaktiv underholdning og 
virtual reality -innhold; underholdningstjenester, nemlig 
å tilveiebringe augmented reality interaktiv 
underholdning og augmented reality innhold; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe mixed 
reality interaktiv underholdning og mixed reality innhold; 
underholdningstjenester, nemlig å tilby online fasiliteter 
for streaming av underholdningsinnhold og live 
streaming video av underholdningsarrangementer; 
organisering av utstillinger og arrangementer for 
underholdningsformål; augmented reality 
videoproduksjon; virtual reality videoproduksjon; 
multimedia produksjonstjenester; 
underholdningstjenester, nemlig å tilby augmented 
reality interaktivt underholdningsinnhold; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
virtual reality-miljøer; underholdningstjenester, nemlig å 
tilby online augmented reality-miljøer; tilveiebringelse 
av underholdningsinformasjon fra søkbare indekser og 
databaser med informasjon, inkludert tekst, 
elektroniske dokumenter, databaser, grafikk, 
fotografiske bilder og audiovisuell informasjon og 
kommunikasjonsnettverk; undervisning; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; arrangering og gjennomføring av 
workshops; gjennomføre og gi tilgang til online live 
treningsøkter, treningsinstruksjoner og økter; 
gjennomføring av treningsøkter; 
underholdningstjenester, nemlig konkurranse- og 
insentiv belønningsprogrammer som er designet for å 
belønne programdeltakere som trener, deltar i 
sportsaktiviteter, engasjerer seg i helsefremmende 
aktiviteter, gjør prestasjoner innen trening og 
sportsaktiviteter, og når personlige mål om trening, 
sportsaktiviteter, og fitness; underholdningstjenester, 
nemlig konkurranse- og insentiv-prisprogrammer som 
er designet for å belønne programdeltakere som trener, 
tar sunne spisevalg, og engasjerer seg i andre 
helsefremmende aktiviteter; underholdningstjenester, 
nemlig incentivprisprogrammer designet for å belønne 
programdeltakere som trener; online tidsskrifter, nemlig 
blogger med kommentarer, råd og informasjon innen 
områdene for helse, velvære, søvn, trening og 
ernæring; personlige coachingtjenester innen sport, 
trening, helse og fitness; forhåndsinnspilte idretts- og 
treningsøkter; tilveiebringe en treningsvurdering og en 
treningsscore, og et personlig treningsprogram basert 
på den vurderingen og treningsscore’en; tilveiebringe 
tilgang til forhåndsinnspilte idretts- og treningsøkter; gi 
informasjon om sport, utvikling av atletisk ferdighet og 
fitnesstrening via et online nettsted, andre computer- 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk, og via 
dataprogramvare for personlige datamaskiner, 
personlige digitale innretninger og smarttelefoner; tilby 
forhåndsinnspilte atletiske utfordringer, trening, 
treningsøkter og utfordringer, og treningsøkter via et 
online nettsted, andre computer- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk, og via dataprogramvare for 
personlige datamaskiner, personlige digitale 
innretninger og smarttelefoner; tilby gruppetrening 
innen sport, trening, helse og fitness; undervisning; 
informasjon om rekreasjon; sportslige og kulturelle 

aktiviteter.   
  Klasse 42   Datatjenester, nemlig vertskapstjenester for 

elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og 
gjennomføre møter, arrangementer og interaktive 
diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; datatjenester 
i form av tilpassede elektroniske personlige og gruppe 
profiler eller nettsider med brukerdefinert eller 
spesifisert informasjon, inkludert lyd, video, bilder, 
tekst, innhold og data; datatjenester, nemlig å 
tilveiebringe søkemotorer for å skaffe data på internett 
og kommunikasjonsnettverk; 
applikasjonstjenesteleverandør (ASP) tjenester; 
tilveiebringe en online nettverkstjeneste som gjør det 
mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata til 
og dele personlige identitetsdata med og blant flere 
elektroniske fasiliteter; tilveiebringe informasjon fra 
søkbare indekser og databaser med informasjon, 
inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, 
grafikk, elektroniske medier, bilder og audiovisuelt 
innhold via internett og kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe ikke-nedlastbar programvare for å la 
brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
internett og kommunikasjonsnettverk; software som en 
tjeneste (SAAS)-tjenester med programvare for å 
sende og motta elektroniske meldinger, notifikasjoner 
og varsler; tilveiebringe nettsteder som gir brukere 
muligheten til å laste opp, endre og dele virtual reality 
innhold, informasjon, erfaringer og data; tilveiebringe 
nettsteder som gir brukere muligheten til å laste opp, 
endre og dele augmented reality innhold, informasjon, 
erfaringer og data; tilveiebringe nettsteder som gir 
brukere muligheten til å laste opp, endre og dele mixed 
reality innhold, informasjon, erfaringer og data; ikke-
nedlastbar software for behandling av elektroniske 
betalinger; plattform som en tjeneste (PAAS -tjenester 
med dataprogramvare som lar brukere utføre 
elektroniske forretninger og e-handelstransaksjon;  
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
software for elektroniske meldinger; ikke-nedlastbar 
software for deling og visning av en brukers lokasjon, 
planlegging av aktiviteter med andre brukere og gjøre 
anbefalinger; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) 
med programvare for å muliggjøre eller legge til rette 
for deling og visning av en brukers lokasjon, 
planlegging av aktiviteter med andre brukere og gjøre 
anbefalinger; ikke-nedlastbar software for sosial og 
destinasjonskartlegging; 
applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for å muliggjøre eller tilrettelegge for 
sosial og destinasjonskartlegging; ikke-nedlastbar 
software for bestilling og/eller kjøp av varer og 
tjenester; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for å muliggjøre eller legge til rette for 
bestilling og/eller kjøp av varer og tjenester; ikke-
nedlastbar programvare for å tilby en virtuell 
markedsplass; ikke-nedlastbar dataprogramvare for å 
legge til rette for samhandling og kommunikasjon 
mellom mennesker og AI (kunstig intelligens)-
plattformer, nemlig roboter, virtuelle agenter og virtuelle 
assistenter; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
programvare for å muliggjøre eller legge til rette for 
samhandling og kommunikasjon mellom mennesker og 
AI (kunstig intelligens)-plattformer, nemlig roboter, 
virtuelle agenter og virtuelle assistenter; tilveiebringe 
personlig assistent programvare; datatjenester i form 
av å tilveiebringe tilpassede nettsider med 
brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige 
profiler, virtual reality og augmented reality-innhold og 
data; vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; 
ikke-nedlastbar programvare for overføring, deling, 
mottak, nedlasting, visning, samhandling med og 
overføring av innhold, tekst, visuelle verk, lydverk, 
audiovisuelle verk, litterære verk, data, filer, 
dokumenter og elektroniske verk; datatjenester, nemlig 
å tilveiebringe informasjon innen områdene for 
teknologi via internett; tekniske støttetjenester, nemlig 
feilsøking i form av diagnostisering av computer 
hardware og software problemer; datatjenester, nemlig 
cloud hosting (skyvertskap) tjenester; online ikke-
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nedlastbar cloud computing programvare for bruk i 
elektronisk lagring av data; online ikke-nedlastbar cloud 
computing programvare for virtual, augmented reality-
applikasjoner og miljøer; fildelingstjenester, nemlig å 
tilveiebringe online fasiliteter for andre med teknologi 
som gjør det mulig for brukere å laste opp og laste ned 
elektroniske filer; vertskapstjenester for digitalt innhold 
på internett; datatjenester, nemlig tilveiebringe 
fjernstyring av innretninger via datanettverk, trådløse 
nettverk eller internett; tilveiebringe 
brukerautentiseringstjenester ved bruk av 
enkeltpålogging og programvareteknologi for e-
handelstransaksjoner; tilveiebringe 
brukerautentiseringstjenester for elektronisk 
pengeoverføring, kreditt- og debetkort og elektroniske 
sjekktransaksjoner ved bruk av enkeltpåloggings- og 
programvareteknologi; applikasjonstjenesteleverandør 
(ASP) med programvare for å muliggjøre eller legge til 
rette for reservasjoner og bestillinger; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar stedbevisst 
dataprogramvare for å søke, bestemme og dele 
plasseringen av varer, tjenester og hendelser av 
interesse; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) med 
stedbevisst programvare for å søke, bestemme og dele 
plasseringen av varer, tjenester og hendelser av 
interesse; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar softwareapplikasjoner for å søke og 
identifisere lokale og stedsbaserte interessepunkter, 
hendelser, landemerker, sysselsettingsmuligheter, 
underholdning, kulturelle arrangementer, shopping og 
tilbud; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
softwareapplikasjoner for å gi stedsbasert 
værinformasjon; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar softwareapplikasjoner for å gi, linke til eller 
streame nyheter eller informasjon om aktuelle 
hendelser; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for å finne innhold og 
innholdsutgivere, og for å abonnere på innhold; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for organisering av bilder, video og 
audiovisuelt innhold ved bruk av metadatakoder; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for å ta fotografier og spille inn lyd, 
audiovisuelt og video innhold; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare for opplasting, 
nedlasting, arkivering, muliggjøring av overføring og 
deling av bilder, audiovisuelt og video innhold og 
tilhørende tekst og data; tilveiebringe midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar e-handelsprogramvare for å la 
brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for bruk i tilrettelegging av 
stemme over internett protokoll (VOIP)-samtaler, 
telefonsamtaler, videosamtaler, tekstmeldinger, 
elektronisk melding og direktemelding; 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP) med 
programvare for å muliggjøre eller legge til rette for 
stemme over internett protokoll (VOIP)-samtaler, 
telefonsamtaler, videosamtaler, tekstmeldinger, 
elektronisk melding og direktemelding; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
bruk ved å ta og redigere fotografier og spille inn og 
redigere videoer; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) 
med programvare for å muliggjøre eller legge til rette 
for å ta og redigere fotografier og spille inn og redigere 
videoer; applikasjonstjenesteleverandør, nemlig 
tilveiebringe, være vertskap for, administrere, utvikle og 
vedlikeholde applikasjoner, programvare, nettsteder og 
databaser innen områdene for trådløs kommunikasjon, 
mobil informasjon tilgang, og ekstern datahåndtering 
for trådløs levering av innhold til håndholdte 
datamaskiner, bærbare datamaskiner og mobile 
elektroniske innretninger; tilveiebringe midlertidig bruk 
av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner 
for direktemeldinger, voice over internet protocol 
(VOIP), videokonferanser og lydkonferanser; 
datakrypteringstjenester;  tilveiebringe online ikke-
nedlastbar programvare for å sette opp, konfigurere, og 
kontrollere bærbar datamaskin hardware og computer 

periferiutstyr som man kan ha på seg; plattform som en 
tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for 
talekommando- og gjenkjenningsprogramvare, tale til 
tekstkonvertering software, talestyringsprogramvare for 
håndtering av personlig informasjon; plattform som en 
tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for 
personlig assistentprogramvare; plattform som en 
tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for 
hjemmeautomatisering og programvare for integrering 
av hjemmeapparater; plattform som en tjeneste (PaaS) 
med dataprogramvareplattformer for trådløs 
kommunikasjonsprogramvare for tale, lyd, video og 
dataoverføring; software som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvare som brukes til å kontrollere 
frittstående talestyrt informasjon og personlige 
assistent-utstyr; software som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvare for behandling av personlig 
informasjon; software som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvare for å få tilgang til, surfe og søke på 
online databaser, lyd-, video- og multimediainnhold og 
softwareapplikasjoner, software applikasjon-
markedsplasser; software som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvare for tilgang, overvåking, sporing, søk, 
lagring og deling av informasjon om emner av allmenn 
interesse; software som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvare for bruk for tilkobling og kontroll av 
tingenes internett (IoT) elektroniske innretninger; 
software som en tjeneste (SaaS) med dataprogramvare 
for tilkobling, drift, integrering, kontroll og administrering 
av nettverksbasert forbrukerelektronikkutstyr, 
hjemmeklima-innretninger og belysningsprodukter via 
trådløse nettverk; 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP) med 
programvare for å kontrollere, integrere, betjene, koble 
til og administrere talekontrollerte 
informasjonsinnretninger, nemlig sky-tilkoblede og 
stemmestyrte smarte forbrukerelektronikkinnretninger 
og elektronisk personlig assistentutstyr; tilveiebringe 
tilpassede datasøk-tjenester, nemlig å søke og 
gjenvinne informasjon etter brukerens spesifikke 
forespørsel via internett; datatjenester, nemlig 
tilveiebringe fjernstyring av innretninger via 
datanettverk, trådløse nettverk eller internett; 
tilveiebringe internett-søkemotortjenester; informasjon, 
rådgivning og konsulenttjenester knyttet til programvare 
for talekommando og -gjenkjenning, programvare for 
tale til tekstkonvertering og programvare for 
taleaktivering, hjemmeautomatisering og internett-of-
things-programvare; tilveiebringe informasjon, nyheter 
og kommentarer innen områdene for vitenskap og 
teknologi, boliginnredning, vær, og grafikk, interiør, 
produkt, og motedesign; teknologiske tjenester, nemlig 
datalagringstjenester; applikasjonstjenesteleverandør 
(ASP), nemlig være vertskap for 
datasoftwareapplikasjoner gjennom internett for andre; 
applikasjonstjenesteleverandør, nemlig å tilveiebringe, 
være vertskap, administrere, utvikle og vedlikeholde 
applikasjoner, programvare, nettsteder og databaser 
innen områdene for beregning av nettside rangering 
basert på brukertrafikk; software som en tjeneste 
(SAAS)-tjenester, nemlig være vertskap for 
programvare for bruk av andre for bruk som gir en 
online database med et bredt spekter av allmenn 
interesse-informasjon via internett; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
mobilkommunikasjonsutstyr programvare for å forbedre 
mobil tilgang til internett via datamaskiner, mobile 
datamaskiner og mobile kommunikasjonsinnretninger; 
teknisk støtte, nemlig feilsøking av computer hardware 
og software problemer og mobil computer og mobil 
kommunikasjonsutstyr hardware og software 
problemer; tilveiebringe internett søkemotorer; 
tilveiebringe søkeplattformer slik at brukerne kan be om 
og motta bilder, videoer, tekst, data, bilder og 
elektroniske verk; datakonsultasjon, 
dataprogrammering; tilveiebringe søkeplattformer for å 
tillate brukere å be om og motta innhold, tekst, visuelle 
verk, lydverk, audiovisuelle verk, litterære verk, data, 
filer, dokumenter og elektroniske verk; computer 
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hardware, programvare, applikasjon og 
nettverkskonsulenttjenester; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare og være 
vertskap for online fasiliteter for å muliggjøre for 
brukere å få tilgang til og nedlaste programvare; 
applikasjonsleverandør (ASP), nemlig være eksternt 
vertskap for dataprogrammer fra andre; 
applikasjonstjenesteleverandør (ASP), nemlig å 
tilveiebringe, være vertskap for, administrere, utvikle og 
vedlikeholde applikasjoner, programvare, nettsteder og 
databaser innen beregning av nettsteds rangering 
basert på brukertrafikk; tilveiebringe midlertidig bruk av 
online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner 
for tilgang til streaming av lyd- og videofiler, tekstfiler og 
multimediefiler; applikasjonstjenesteleverandør (ASP), 
nemlig være vertskap for, administrasjon, utvikling og 
vedlikehold av applikasjoner, programvare og 
nettsteder innen områdene for personlig produktivitet, 
trådløs kommunikasjon og mobilapplikasjoner; 
tilveiebringe tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking 
av problemer med dataprogramvare vedrørende bruk 
av kommunikasjonsutstyr; elektroniske datatjenester, 
nemlig tilveiebringe informasjon, online lenker og 
elektroniske ressurser knyttet til sport, helse og trening; 
opprettelse, vedlikehold og vertskapstjenester for et 
nettsted og andre datamaskin- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk med informasjon, online 
lenker og elektroniske ressurser innen områdene for 
sport og fitness; opprette, vedlikeholde og være 
vertskap for et interaktivt nettsted og andre 
datamaskin- og elektroniske kommunikasjonsnettverk 
som gjør det mulig for brukere å entre, få tilgang til, 
spore fremgang, overvåke og generere informasjon om 
helse, kondisjon, personlig trening, sport og atletisk 
aktivitets informasjon og prestasjoner; opprette, 
vedlikeholde og være vertskap for et interaktivt nettsted 
og andre datamaskin- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk som gjør det mulig for brukere 
å konkurrere og sammenligne atletisk informasjon og 
prestasjoner med andre brukere; ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for visning, aggregering, analyse og 
organisering av data og informasjon innen områdene 
for helse, velvære, fitness, fysisk aktivitet, vektstyring, 
søvn og ernæring; ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
å spore mål og statistikk om fitness, helse og velvære; 
ikke-nedlastbar programvare for å lage personlige 
treningsprogrammer; ikke-nedlastbar programvare for å 
tilveiebringe personlige treningstjenester, treningsøkter 
og treningsvurderinger; tilveiebringe et interaktivt 
nettsted som gjør det mulig for brukere å gå inn, få 
tilgang til, spore fremgang, overvåke og generere 
ernæring, kalori, helse, trening, personlig trening, sport 
og atletisk aktivitets informasjon og prestasjoner; 
tilveiebringe bruk av ikke-nedlastbar programvare for å 
gi informasjon om sport, utvikling av atletisk ferdighet, 
trenings-coaching og fitnesstrening via et online 
nettsted og andre datamaskin- og elektroniske 
kommunikasjonsnettverk for personlige datamaskiner, 
personlige digitale innretninger, og smarttelefoner; 
tilveiebringe et interaktivt nettsted som gjør det mulig 
for brukere å gå inn, få tilgang til, spore fremgang, 
overvåke og generere kalori, fitness, personlig trening 
og atletisk aktivitets informasjon og prestasjoner; 
software som en tjeneste (SAAS) for bruk i utforming, 
oppretting og analyse av data, beregninger og 
rapporter innen helse, fitness, søvn, ernæring og 
velvære; software as a service (SAAS)-tjenester med 
programvare for bruk av en algoritme for beregning og 
generering av data for sportsaktivitet, 
kondisjonstrening, kondisjonstester, fitness coaching, 
treningsanbefalinger og målsetting; software as a 
service (SAAS)-tjenester, nemlig være vertskap for 
programvare for bruk av andre for bruk av en algoritme 
for beregning og generering av data for sportsaktivitet, 
kondisjonstrening, kondisjonstester, fitness coaching, 
treningsanbefalinger og målsetting; software som en 
tjeneste (SAAS)-tjenester, nemlig tilveiebringe et 
tilpasset nettsted og mobilportal for enkeltpersoner med 
dataanalyse basert på fysiologiske beregninger for 

helseovervåking; software as a service (SAAS) som 
gjør det mulig for brukere å administrere ansattkontoer, 
planlegge og spore ansattes deltakelse, og legge til 
rette for og administrere bedriftens trenings- og 
velværeprogrammer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320705 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202922 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hangzhou Shishi Technology Co., Ltd., Room 403, 4th 

Floor, Building 4, No. 735 Jianghong Road, Changhe 
Street, Binjiang District,, 310051 HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hudtonere; Aloe vera gel for kosmetiske formål; 
Eteriske oljer; Tannpasta; Kosmetiske preparater; 
Masker for skjønnhetspleie; Parfymer; Sjampo; 
Rensemelk for toalettbruk; Hårfjerningsmidler; 
Intimsåper, ikke medisinske; Massasjegeléer, andre 
enn for medisinske formål; Hårtonic; 
Luftforfriskningsmidler; Kroppslotioner med melkeaktig 
struktur; Hårbalsam; Tannblekingsstrips; 
Hudpleiemidler; Kunstige øyenvipper; Neglelakk.  

  Klasse 9   Interaktive berøringsskjemterminaler; Dataservere; 
Nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; Universale seriebusskabler [USB-
kabler]; Håndskannere; Hodetelefoner; Periferienhet 
tilpasset for bruk med datamaskiner; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Datamaskiner; 
Databehandlingsapparater og -innretninger; 
Batteriadaptere; Batteriladere; Ladere for 
mobiltelefoner; Batterilader for nettbrett; Vekter; 
Brovekter [veieapparater]; Høyttalere; Veieapparater og 
-instrumenter; Briller; Solbriller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320706 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202597 
(220) Inndato: 2022.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAPCOM FIGHTING 
COLLECTION 

(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-Ku, 
OSAKA, Japan 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Spillprogramvare i form av ROM-kassetter, kassetter, 
bånd, magnetiske disker, optiske disker, magneto-
optiske disker, trykte kretskort og elektroniske kretser; 
spillprogrammer for hjemmevideospillmaskiner, 
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håndholdte spillapparater med LCD-skjerm, 
datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner, 
mobilkommunikasjonsterminalutstyr og 
spillehallvideospillmaskiner; spillprogrammer; 
spillprogramvare; nedlastbare spillprogrammer; 
nedlastbar spillprogramvare; datamaskiner; 
dataprogrammer; data maskinprogramvare for 
autorisering av tilgang til et internett-nettsted; 
skjermsparer-programvare og bakgrunnsbilde-
programvare; nedlastbar skjermsparer-programvare og 
bakgrunnsbildeprogramvare for mobiltelefoner og 
smarttelefoner; interaktive 
multimediadataspillprogrammer; computer 
periferiutstyr; datamus; musematter; stropper for 
mobiltelefoner og smarttelefoner; mobiltelefoner, 
smarttelefoner og mobilkommunikasjonsterminalutstyr; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; CD-ROM-
spillere; apparater for opptak, overføring og/eller 
gjengivelse av lyd og/eller bilder; DVD-spillere og -
opptakere; DVD-ROMspillere; nedlastbare bilder, 
bevegelige bilder, bilder og musikk til mobiltelefoner, 
smarttelefoner og mobilkommunikasjonsterminalutstyr; 
nedlastbare ringetoner til mobiltelefoner, smarttelefoner 
og mobilkommunikasjonsterminalutstyr; nedlastbar 
digital musikk fra internett; nedlastbare musikkfiler; 
nedlastbare bildefiler; nedlastbare filer med bilder og 
bevegelige bilder; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; forhåndsinnspilte lydplater; 
forhåndsinnspilte lydbånd; forhåndsinnspilte CD-ROM; 
forhåndsinnspilte DVD-ROM; innspillinger; 
forhåndsinnspilte videoplater; forhåndsinnspilte 
videobånd; eksponerte spillefilmer; eksponerte 
lysbildefilmer; lysbildefilm montert i ramme; 
pengevekslingsmaskiner; deler, armaturer og tilbehør 
for alle ovennevnte varer, alle inkludert i klasse 9. 

  Klasse 41   Online spilltjenester; Tilveiebringe online spill via et 
datanettverk; Tilveiebringe online interaktive 
flerbrukerdata spill; Tilveiebringe spill ved hjelp av et 
datamaskinbasert system; Tilveiebringe online spill for 
mobiltelefoner, smarttelefoner og 
mobilkommunikasjonsterminalutstyr; Tilveiebringelse 
av online spill; Tilveiebringe online spill for håndholdte 
spillapparater og videospill; Arrangering, organisering 
og gjennomføring av online spillkonkurranser; 
Arrangering, organisering og gjennomføring av 
videospillarrangementer og videospillkonkurranser 
innen e-sport; Organisering av 
underholdningskonkurranser; Arrangering, organisering 
og gjennomføring av spillarrangementer; 
Tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online bilder, 
bevegelige bilder og bilder; Tilveiebringe online 
videoer, ikke-nedlastbare; Tilveiebringe online videoer, 
ikke-nedlastbare, med spill som spilles av andre; 
Tilbeiebringe bilder, bevegelige bilder og bilder via 
telekommunikasjon av mobiltelefoner, smarttelefoner 
og mobilkommunikasjonsterminalutstyr; Tilveiebringe 
online musikk, ikke-nedlastbar; 
Underholdningstjenester, nemlig live forestillinger av 
videospillere; Underholdningstjenester; Tilveiebringe 
spillehalltjenester; fornøyelsesparker; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; fornøyelsespark- og 
temaparktjenester; Fremvisning av kinematografiske 
filmer; Produksjon og distribusjon av kinematografiske 
filmer i form av filmer, videobånd og optiske plater; 
Fremvisning av forestillinger, teaterstykker eller 
musikalske forestillinger; Arrangering og planlegging av 
filmer, forestillinger, teaterstykker eller musikalske 
forestillinger; Regissering og fremføring av 
teaterstykker; Produksjon og distribusjon av online 
multimedia underholdningsprogrammer innen e-sport; 
Produksjon av radio- og TV-programmer; Produksjon 
av kringkastingsprogrammer; Tilveiebringe online 
elektroniske publikasjoner, ikke-nedlastbare; 
Tilveiebringe elektroniske nyhetsbrev; Online 
referansebibliotekstjenester for litteratur og 
dokumentarfilm; Publisering av bøker og tidsskrifter; 
Utleie av eksponerte spillefilmer, eksponerte 
lysbildefilmer, opptak, forhåndsinnspilte lydplater, 

forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte 
lydbånd, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte 
CD-ROM og forhåndsinnspilte DVD-ROM; Utleie av 
opptaksmedier innspilt med spillprogrammer; Utleie av 
fornøyelsesparkutstyr, spillehallutstyr, 
bowlingapparater, bowlingredskaper, sportsutstyr, 
musikkinstrumenter og lydutstyr; Utleie av leker, 
fornøyelsesmaskiner og -apparater, og spillmaskiner og 
apparater; Opplærings- og undervisningstjenester 
knyttet til kunst, håndverk, sport eller generell 
kunnskap; Opplærings - og undervisningstjenester 
knyttet til videospill; Utdanning og opplæring knyttet til 
videospill; Arrangering, gjennomføring og organisering 
av seminarer, workshops eller treningsøkter knyttet til 
videospill; Arrangering, gjennom føring og organisering 
av seminarer; Tilveiebringe informasjon relatert til alle 
ovennevnte tjenester, alle inkludert i klasse 41. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320707 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202604 
(220) Inndato: 2022.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

iMekteb 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG 
HERZEGOVINA, Fougners vei 2A, 0571 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA FOLKMAN AS, Postboks 230, 4892 

GRIMSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare vedrørende barn og voksnes 
utdannelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320708 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202918 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

Wellnex 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 STRINDBERG AS, Ekebergveien 230, 1166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk- og skjønnhetspreparater. 
  Klasse 10   Sexhjelpemidler og sexleketøy. 
  Klasse 44   Helsespatjenester for helse og velvære til kropp og 

sjel inkludert massasje, ansikts- og 
kroppsbehandlingstjenester, samt kosmetiske 
kroppspleietjenester; helse- og skjønnhetspleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320709 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2022.02.07, EM, 018650578 
(210) Søknadsnr.: 202201767 
(220) Inndato: 2022.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

Cleura 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 City Network International AB, Blekingegatan 1, 37134 
KARLSKRONA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 10361 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; nettskyservere; programvare i form av 
skybaserte databehandlingsprogramvare for 
skyservere; programvare for data- og filhåndtering og 
for databaser; interaktiv databaseprogramvare; 
programvare for databasesynkronisering; programmer 
for datamaskiner; dataprogramvare for automatisering 
av virksomhetsstyring og forretningsadministrasjon; 
rapporteringsprogramvare; databehandlingsapparater 
og -instrumenter; interaktiv dataprogramvare som 
muliggjør utveksling av informasjon; 
datadokumentasjon i elektronisk form; 
applikasjonsprogramvare. 

  Klasse 38   Overføring, distribusjon, sendning og mottak av data, 
meldinger, lyder, bilder og dokumenter; elektronisk 
overføring av digitale filer og andre data; levering av 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og 
elektroniske databasetjenester; 
dataoverføringstjenester mellom nettverkstilkoblede 
datasystemer; elektronisk utveksling av data lagret i 
databaser som er tilgjengelige via 
telekommunikasjonsnettverk; telematikktjenester 
[datakommunikasjon]; telematiske 
kommunikasjonstjenester; tillgangstjenester til globale 
datanettverk; nettbasert dokumentlevering via et globalt 
datanettverk; elektronisk overføring av data og 
dokumenter via dataterminaler. 

  Klasse 41   Undervisning, opplæring og veiledning innen 
skytjenester, IT-infrastruktur og datalagring. 

  Klasse 42   Infrastruktur som en tjeneste [IaaS]; software som en 
tjeneste [SaaS]; konsulenttjenester innen programvare 
som en tjeneste [SaaS]; levering av datalagring og 
skydatatjenester; tilveiebringe online, ikke nedlastbar 
programvare; produktutvikling; 
programmeringstjenester; installasjon, vedlikehold, 
oppdatering og reparasjon av dataprogramvare og 
relatert rådgivning; design og utvikling av 
dataprogramvare og maskinvare; design av 
computersystemer; installasjon av datasoftware; 
rådgivningstjenester innen IT; teknisk rådgivning om 
automatisering; IT-automatiseringstjenester innen 
virksomhetsledelse og forretningsadministrasjon; 
dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og 
-rapportering; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med informasjonsteknologibasert arkitektur 
og infrastruktur; tilveiebringe skytjenester; rådgivning 
innen nettskybaserte datanettverk og applikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320710 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2021.03.03, EM, 018416607 
(210) Søknadsnr.: 202109514 
(220) Inndato: 2021.07.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Techtronic Cordless GP, 100 Innovation Way, 

SC29621 ANDERSON, USA 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallbeholdere (bensinkanner); jern og stål, ikke-

jernholdige metaller og deres legeringer, metallmalmer, 
metallmaterialer som utelukkende brukes til maskiner; 
metallbeslag for maskineri; safer / sikkerhetsskrin; 
prefabrikkerte byggesett for metallbygg; 
væskelagringstanker av metall; industrielle vann-, gass-
, drivstoff- og oljetanker av metall; væske, vann, gass, 
drivstoff og oljetanker av metall; trinser av metall; 
metallfjærer; metall ventiler; containere av metall; laste- 
og lossepaller av metall; dreieskiver [for jernbane]; 
sjømerker [ikke lysende] av metall; ikke-lysende og 
ikke-mekaniske veiskilt av metall; ankere; 
fortøyingspulert av metall; fortøyningspåler av metall; 
verktøybokser av metall; verktøy kister av metall solgt 
tomme; skilttavler av metall; spenner av metall; 
stegjern, karabinkroker, ringbolt, stupebrett av metall; 
vanlige metaller og deres legeringer; 
bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger 
av metall; små gjenstander av metall (isenkramvare); 
statuetter, figurer og modeller av uedle metaller; 
nøkkelringer, kjeder, merker av uedle metaller; 
ubearbeidede eller halvbearbeidede uedle metaller; 
kasser av metall; piper av metall; wire av vanlig metall; 
spenner av uedelt metall (jernvare); små 
metallgjenstander (isenkramvarer); fat av metall; trekull 
skorsteiner (med vifter), laget av metall; trekull 
skorsteiner (uten vifter), laget av metall; materialer av 
metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og 
ledninger av vanlig metall; rør og tuber av metall; safer; 
malm; metallrør; forbindelse av metall for rør; albuer av 
metall for rør; metallklemmer for rør; dyser av metall; 
plugger for dyser av metall; metallplugger for 
forsegling; støttebjeler av metall; metallventiler (unntatt 
deler av maskiner); adaptere for rør [metall]; tønner av 
metall; stoppringer av metall; stoppringer og 
låsemutteranordninger av metall; spennhylse av metall; 
forbindelsesrør av metall; rørkoblinger av metall; 
koblingsstenger av metall; strukturkoblinger av metall; 
ikke-elektriske kabelforbindelsesledd av metall; 
koblinger av metall for slanger for vakuum; koblinger av 
metall; rivningsstål; dispensere, av metall; 
metallflenser; håndtak av metall; skruestikkeklemmer 
av metall; metallslanger for vakuum og fettpistol; metall 
muffer; nagler; muttere; rørforlengelser av metall; 
trykkfylte ringer [metall]; ringer av metall; metallstenger; 
rundslinger; heisetau for håndtering av tung last, av 
metall; sokkelhodeskrue av metall; stativer 
(metallkonstruksjoner); Metallknotter (ikke for 
fotballsko, klær eller dekk til kjøretøy); metallhåndtak; 
dørlås; fliser av metall; deler og tilbehør dertil; 
sparkelbøttehåndtak (av metall). 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper, hånddrevne og deres 
deler og tilbehør; barberhøvler og deres deler og 
tilbehør; slipeinstrumenter [håndinstrumenter] og deres 
deler og tilbehør; landbruksredskaper, hånddrevne, og 
deres deler og tilbehør; stein- og metallbor [redskap]; 
kniver [håndverktøy]; borestenger [håndverktøy]; 
skjæreverktøy [håndverktøy] og deres deler og tilbehør; 
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dreiepatroner [redskap]; filer [verktøy]; hageredskap, 
hånddrevne, og deres deler og tilbehør; håndpumper 
og deres deler og tilbehør; håndtak for hånddrevne 
håndverktøy; ishakker og deres deler og tilbehør; 
kniver og deres deler og tilbehør; sakser og deres deler 
og tilbehør; vinkler [håndverktøy]; boksåpnere, ikke-
elektriske; verktøybelter [holdere]; kalklinjespoler 
[håndverktøy]; håndtak av metall for økser (deler av 
håndverktøy). 

  Klasse 10   Ørebeskyttere; ørepropper [lyddempende]; hansker 
for massasje; hørselsvern; massasje apparater; 
sanitærmasker for medisinske formål. 

  Klasse 12   Vogner; lastevogner; castere for vogner [kjøretøyer]; 
hjulringer til kjøretøyer; luftpumper [tilbehør til kjøretøy]; 
vogner; trillebårer; kjøretøy; dekkpumper; apparater for 
bevegelse over land, luft eller vann; deler og tilbehør 
dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320711 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202114662 
(220) Inndato: 2021.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Trupet 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road West, 
MN55391 WAYZATA, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   næringsmessige tilsetningsstoffer for bruk i 
produksjon av dyreavgifter; ensymer for bruk i 
produksjon dyremat; tilsetningsstoffer til bruk ved 
fremstilling av dyrefôrprodukter. 

  Klasse 5   Tilsetningsstoffer til dyrefôr; dyrefôrtilskudd; 
tilsetningsstoffer til kjæledyrefôr; kosttilskudd for 
kjæledyr; medisinsk dyrefôr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320712 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202930 
(220) Inndato: 2022.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

HANRISVA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer; 
vaksiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320713 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202201769 
(220) Inndato: 2022.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIALTIS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, IN46582 
WARSAW, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Spinalimplantater laget av kunstige materialer; 
pedikelskruesystem for bruk i spinalkirurgi; kirurgiske 
instrumenter for bruk i spinalkirurgi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320714 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202146 
(220) Inndato: 2022.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

THERMAX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 VESTFOLD BRANNSIKRING AS, Thorshaugveien 15, 
3090 HOF, Norge 

(740) Fullmektig: 
 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 

TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Brannsikre tetninger i form av byggematerialer; 
brannsikringsmaterialer (ikke av metall) for 
bygningsbruk. 

  Klasse 40   Brannsikring av eksisterende strukturer; 
brannimpregnering av tøy; brannsikring av 
eksisterende bygninger. 

  Klasse 42   Teknisk rådgivning knyttet til brannforebygging. 
  Klasse 45   Leie av brannvarslere; overvåking av brannalarmer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320715 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2020.09.24, EU, 018312324 
(210) Søknadsnr.: 202101114 
(220) Inndato: 2021.01.26 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Northcom AS, John G. Mattesons vei 3, 0687 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, navigasjon, 

fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle, optiske, 
veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, 
testings-, kontrollerings-, livrednings og 
undervisningsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; batterier, 
ladere, kabler, adaptere, høyttalere, antenner, 
smartklokker; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder 
eller data; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; datamaskiner og dataperiferiutstyr; 
brannslukningsapparater; livredningsutstyr, -apparater, 
-instrumenter, -klær, -vester, -jakker, -belter og -
tilbehør; livredningsvester til bruk for hunder; flyteklær, 
-drakter, -dresser, -jakker, -vester og -hjelpemidler; våt- 
og tørrdrakter og -dresser for dykking; 
overlevelsesdrakter og -dresser; sikkerhetsseler, -liner, 
-tau, -belter og -snorer; sportsbriller, vernebriller, 
beskyttelsesbriller og kikkerter; klær, fottøy, hansker og 
hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, stråling, skader 
og brann; vernehansker; verneklær; vernesko; 
mobiltelefoner, smarttelefoner; vesker, bæreutstyr, 
etuier, -futteraler og -omslag til mobiltelefoner, 
smarttelefoner og radioer; nettaggregater; aggregater; 
monofoner; PTT-enheter; sikkerhets-, beskyttelses- og 
signaleringsanordninger, -apparater og -innretninger; 
apparater og innretninger til måling, deteksjon, 
overvåking og kontroll; informasjonsteknologiske, 
audiovisuelle, multimedia og fotografiske anordninger, 
apparater og innretninger; kommunikasjonsutstyr; 
informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; 
ultrahøyfrekvent oversettelsesapparat; radiotelefonsett; 
dataprogramvare for fjernkontroll av telefonsett og 
radiotelefonsett; enkeltkanals (single-channel) 
radiokommunikasjonsapparater og -innretninger for 
faste stasjoner; datakommunikasjonsapparater; deler, 
komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til de 
forannevnte varer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; digitale markedsføringstjenester; Public 
relation [pr-virksomhet]; PR-rådgivning; digital PR-
virksomhet og PR-rådgivning; 
bedriftskommunikasjonstjenester; reklame- og 

kommunikasjonsbyråtjenester; salg (detaljhandel, 
engroshandel og netthandel) av alle varene nevnt i 
klasse 9, av telekommunikasjonsutstyr, sportsutstyr, 
sportsartikler, medisinske apparater og instrumenter, 
tilbehør til biler, hørselvern, radioer, tilbehør til radioer, 
adaptere, batterier, bærevesker, ladere, 
monteringsskilt, software, power supply, kabler, 
servicedeler, festeklips, hjelmfester, audiotilbehør, 
headset, øreplugger, høyttalere, mikrofoner, 
hygienesett, batterilokk, antenner og antennetilbehør; 
bedriftskonsultasjoner innen området 
informasjonsteknologi; bedriftskonsultasjoner 
vedrørende administrasjon av informasjonsteknologi;  
detaljhandelstjenester vedrørende 
informasjonsteknologisk utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende sportsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende sportsartikler; detaljhandelstjenester 
vedrørende programvare; detaljhandelstjenester 
vedrørende navigasjonsenheter, navigasjonsapparater 
og navigasjonsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende medisinske apparater, medisinske 
instrumenter og medisinsk utstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende audiovisuelt utstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende mobiltelefoner; 
detaljhandelstjenester vedrørende tilbehør til biler; 
detaljhandelstjenester vedrørende sportsvarer; 
detaljhandelstjenester vedrørende smartklokker; 
detaljhandelstjenester vedrørende bærbare 
datamaskiner; detaljhandelstjenester vedrørende 
sportsartikler; detaljhandelstjenester vedrørende 
innspilt innhold; detaljhandelstjenester vedrørende 
hørselvern; detaljhandelstjenester vedrørende 
smarttelefoner; detaljhandelstjenester vedrørende 
informasjonsteknologisk utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende medisinske apparater, medisinske 
instrumenter og medisinsk utstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende navigasjonsenheter, 
navigasjonsapparater og navigasjonsutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende programvare; 
detaljhandelstjenester vedrørende maskinvare; 
detaljhandelstjenester vedrørende audiovisuelt utstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende sportsutstyr og 
sportsartikler; ledelseskonsultasjoner innen 
informasjonsteknologi; rådgivning om administrasjon av 
informasjonsteknologi; oppdatering og vedlikehold av 
informasjon i registre; oppdatering og vedlikehold av 
data i databaser; vedlikehold av registre [for andre]; 
konsultasjon angående databehandling; innsamling av 
statistikk for forretnings- eller kommersielle formål; 
dataregistrering og behandling; datastyrt 
databehandling; databehandlingstjenester i 
transportområdet; databehandling; behandling, 
systematisering og administrasjon av data; støtte til 
ledelse av industrielle eller kommersielle selskaper; 
levering av støtte til virksomhetsstyring; outsourcing av 
virksomheter; outsourcing [forretningshjelp]; 
engrosbestillingstjenester; eksperttjenester innen 
forretningseffektivitet; beregning av livssykluskostnader 
for forretningsformål; forretningsmessig prosjektledelse; 
drift av en telefonsentral for andre; levering av 
abonnementer for telematikk, telefoni eller 
datatjenester [internett]; engroshandel med 
informasjonsteknisk utstyr; engroshandel med 
sportsutstyr; engroshandel med sportsartikler; 
engroshandel med programvare; engroshandel med 
navigasjonsenheter, navigasjonsapparater og 
navigasjonsutstyr; engroshandel med medisinske 
apparater, medisinske instrumenter og medisinsk 
utstyr; engroshandel med audiovisuelt utstyr; 
engroshandel med batterier; engroshandel med 
mobiltelefoner; engroshandel med tilbehør til biler; 
engroshandel med sportsvarer; engroshandel med 
smartklokker; engroshandel med bærbare 
datamaskiner; engroshandel med sportsartikler; 
engroshandel med innspilt innhold; engroshandel med 
hørselvern; engroshandel med smarttelefoner; 
engroshandel med informasjonsteknologisk utstyr; 
engroshandel med medisinske apparater, medisinske 
instrumenter og medisinsk utstyr; engroshandel med 
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navigasjonsenheter, navigasjonsapparater og 
navigasjonsutstyr; engroshandel med programvare; 
engroshandel med videresalg av maskinvare; 
engroshandel med audiovisuelt utstyr; engroshandel 
med sportsutstyr og sportsartikler; online 
detaljhandelstjenester vedrørende 
informasjonsteknologisk utstyr; online 
detaljhandelstjenester vedrørende sportsutstyr; online 
detaljhandelstjenester vedrørende sportsartikler; online 
detaljhandelstjenester vedrørende programvare; online 
detaljhandelstjenester vedrørende navigasjonsenheter, 
navigasjonsapparater og navigasjonsutstyr; online 
detaljhandelstjenester vedrørende medisinske 
apparater, medisinske instrumenter og medisinsk 
utstyr; online detaljhandelstjenester vedrørende 
audiovisuelt utstyr; online engroshandelstjenester 
vedrørende batterier; online engroshandelstjenester 
vedrørende mobiltelefoner; online 
engroshandelstjenester vedrørende videresalg av 
tilbehør til biler; online engroshandelstjenester 
vedrørende sportsvarer; online engroshandelstjenester 
vedrørende smartklokker; online 
engroshandelstjenester vedrørende bærbare 
datamaskiner; online engroshandelstjenester 
vedrørende sportsartikler; online 
engroshandelstjenester vedrørende innspilt innhold; 
online engroshandelstjenester vedrørende hørselvern; 
online engroshandelstjenester vedrørende 
smarttelefoner; online engroshandelstjenester 
vedrørende informasjonsteknologisk utstyr; online 
engroshandelstjenester vedrørende medisinske 
apparater, medisinske instrumenter og medisinsk 
utstyr; online engroshandelstjenester vedrørende 
navigasjonsenheter, navigasjonsapparater og 
navigasjonsutstyr; online engroshandelstjenester 
vedrørende programvare; online 
engroshandelstjenester vedrørende maskinvare; online 
engroshandelstjenester vedrørende audiovisuelt utstyr; 
online engroshandelstjenester vedrørende sportsutstyr 
og sportsartikler; online ledelseskonsultasjoner innen 
informasjonsteknologi; online rådgivning om 
administrasjon av informasjonsteknologi; online 
oppdatering og vedlikehold av informasjon i registre; 
online oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
online vedlikehold av registre [for andre]; online 
konsultasjon angående databehandling; online 
innsamling av statistikk for forretnings eller 
kommersielle formål; online dataregistrering og 
behandling; online datastyrt databehandling; online 
databehandlingstjenester i transportområdet; online 
databehandling; online behandling, systematisering og 
administrasjon av data; online støtte til ledelse av 
industrielle eller kommersielle selskaper; online 
levering av støtte til virksomhetsstyring; online 
outsourcing av virksomheter; online outsourcing 
[forretningshjelp]; online engrosbestillingstjenester; 
online eksperttjenester innen forretningseffektivitet; 
online beregning av livssykluskostnader for 
forretningsformål; online forretningsmessig 
prosjektledelse; online drift av en telefonsentral for 
andre; online levering av abonnementer for telematikk, 
telefoni eller datatjenester [internett]; rådgivnings-, 
konsulent- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av telefon- og 
kommunikasjonsutstyr; rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av telefon- og kommunikasjonsutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr innen 
telekommunikasjon; rådgivningstjenester i forbindelse 
med installasjon og vedlikehold av utstyr og 
instrumenter innen telekommunikasjon, overføring og 
kringkasting; reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
utstyr for telekommunikasjon, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsutstyr; vedlikehold og reparasjon 
av telekommunikasjonsnettverk, utstyr og instrumenter; 

rådgivnings-, konsulent- og informasjonstjenester 
relatert til alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder 
kommunikasjonsløsninger innen radiokommunikasjon, 
digital kommunikasjon, DMR, Tetraterminaler, 
basestasjoner og integrerte løsninger samt innen 
trådløs kommunikasjon; kommunikasjonstjenester, 
herunder digitale; utleie av 
telekommunikasjonsapparater og -innretninger; 
radiokommunikasjon; tilveiebringe og utleie av 
telekommunikasjonsanlegg og -utstyr; 
telekommunikasjonstjenester; audiotekst-tjenester; 
audiovisuelle kommunikasjonstjenester; automatisk 
overføring av digitale data ved bruk av 
telekommunikasjonskanaler; 
datakommunikasjonstjenester; elektronisk 
datakommunikasjon; overføring av data via 
kommunikasjonssatellitter; digitale 
kommunikasjonstjenester; fremskaffe, tilveiebringe og 
tilrettelegge kommunikasjonsfasiliteter til utveksling av 
digitale data; digitale overføringstjenester; digital 
overføring av lyd- og videodata; online 
informasjonstjenester relatert til telekommunikasjon; 
radiokommunikasjon; radiokommunikasjonstjenester, 
kommunikasjonstjenester via radio; 
radiokommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringe 
og tilby radiokommunikasjon; online 
kommunikasjonstjenester; telematiske tjenester 
(datakommunikasjon); rådgivnings-, konsulent- og 
informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; disse 
tjenester også som interaktive tjenester; rådgivnings-, 
konsulent- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse, industriell 
forskning og industrielle designtjenester; 
kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; design og 
utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogrammer; IT-tjenester; rådgivnings-, 
konsultasjons- og informasjonstjenester innenfor 
området kommunikasjonsteknologi, herunder innenfor 
kritisk kommunikasjon; design og utvikling, oppdatering 
og vedlikehold av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi; rådgivning i forbindelse med 
programvare for kommunikasjonssystemer; vedlikehold 
og oppdatering av programvare for 
kommunikasjonssystemer; tekniske tjenester innen 
kommunikasjonsteknologi; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; teknisk 
design og planlegging av telekommunikasjonsutstyr; 
teknisk design og planlegging av 
telekommunikasjonsnettverk; overvåking av 
telekommunikasjonssignaler; analyse av 
telekommunikasjonssignaler; rådgivnings-, konsulent- 
og informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320716 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(300) Søknadsprioritet 2021.10.01, EM, 018569613 
(210) Søknadsnr.: 202115450 
(220) Inndato: 2021.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

Le Roi Soleil 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aktiebolaget Nigab, Box 10296, 43423 KUNGSBACKA, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; Essenser for tilberedelse av 
drikker; Cider [ikke alkoholholdig]; Ikke-alkoholholdige 
preparater for fremstilling av drikker 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); Alkoholholdige 
preparater for fremstilling av drikker; Cider; Cider, sterk 
alkohol; Preparater for fremstilling av alkoholholdige 
drikker 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320717 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202202639 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd., Room 501, 

Building A, Block 1, Phase 1, Shenzhen International 
Inno Valley, Dashi 1st Road, Xili Community, Xili 
Street, Nanshan District, SHENZHEN, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Elektriske kjøretøyer; Fjernstyrte biler [andre enn 
leker]; Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann 
eller på skinner; Automatisk styrte [førerløse] lastebiler 
til materialehåndtering; Ubemannede transportkjøretøy; 
Redningssleder; Droner for levering; Romfarttøyer; 
Vannfartøyer; Bunnrammer for kjøretøyer; Motorer for 
landkjøretøyer; Vogner; Hjulringer for kjøretøyer; 
Støtdempere for kjøretøyer; Sklisikkert utstyr for 
kjøretøydekk; Bremser for kjøretøyer; Autonome biler; 
Førerløse biler [selvkjørende]; Selvkjørende roboter for 
levering; Selvkjørende transportkjøretøy; Varebiler; 
Ubemannede kjøretøy; Førerløse transportkjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320718 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202200305 
(220) Inndato: 2022.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARMS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park Drive, 
MO63105 ST. LOUIS, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Ladestasjoner for elbiler som består av en ladeport og 
kabinett som brukes for overføring av elektrisk energi til 
et kjøretøy. 

  Klasse 35   Kjøretøyforhandlervirksomhet hva angår biler, 
lastebiler, motorvogner, godskjøretøy; bedriftsøkonomi- 
og ledelsestjenester knyttet til kjøretøy og reparasjon 
av kjøretøy; virksomhetskonsultasjon knyttet til 
forvaltning av en flåte av kjøretøyer; 
virksomhetskonsultasjon knyttet til forvaltning av en 
flåte av kjøretøyer, nemlig, sporing og overvåking av 
kjøretøyer for kommersielle formål; 
forretningsrådgivning relatert til administrasjon av en 
flåte av en eller flere kjøretøy for kommersielle formål; 
fakturabehandling og håndtering av betalinger for 
kjøretøyreparasjoner og utleie, og dokumentering og 
rapportering av kjøretøyutleie og 
reparasjonsinformasjon; virksomhetsadministrasjon og 
administrasjonstjenester knyttet til forvaltning av 
kjøretøyforsikringskrav; kundelojalitetstjenester og 
kundeklubbtjenester for kommersielle, salgsfremmende 
og/eller reklameformål; forretningsintroduksjoner for 
kjøretøyutleie, reparasjon av kjøretøy og 
bildelingsformål; formidling av informasjon, rådgivning 
og konsulenttjenester i relasjon til forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Reparasjonstjenester for kjøretøy. 
  Klasse 39   Utleie- og leasingtjenester for kjøretøy; 

bildelingstjenester; reservasjonstjenester for utleie, 
leasing og deling av kjøretøy; midlertidig anskaffelse av 
kjøretøy, nemlig bildelingstjenester; transporttjenester; 
tauingtjenester for kjøretøyshavari; tilveiebringelse av 
informasjon, rådgivning og konsulenttjenester relatert til 
de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320719 
(151) Reg.dato.: 2022.03.01 
(210) Søknadsnr.: 202200306 
(220) Inndato: 2022.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARMS BUSINESS SOLUTIONS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park Drive, 
MO63105 ST. LOUIS, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Ladestasjoner for elbiler som består av en ladeport og 
kabinett som brukes for overføring av elektrisk energi til 
et kjøretøy. 

  Klasse 35   Kjøretøyforhandlervirksomhet hva angår biler, 
lastebiler, motorvogner, godskjøretøy; bedriftsøkonomi- 
og ledelsestjenester knyttet til kjøretøy og reparasjon 
av kjøretøy; virksomhetskonsultasjon knyttet til 
forvaltning av en flåte av kjøretøy; 
virksomhetskonsultasjon knyttet til forvaltning av en 
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flåte av kjøretøy, nemlig, sporing og overvåking av 
kjøretøy for kommersielle formål; 
virksomhetskonsultasjon knyttet til forvaltning av en 
flåte av ett eller flere kjøretøy for kommersielle formål; 
fakturabehandling og håndtering av betalinger for 
kjøretøyreparasjoner og utleie, og dokumentering og 
rapportering av kjøretøyutleie og 
reparasjonsinformasjon; virksomhetsadministrasjon og 
administrasjonstjenester knyttet til forvaltning av 
kjøretøyforsikringskrav; kundelojalitetstjenester og 
kundeklubbtjenester for kommersielle, salgsfremmende 
og/eller reklameformål; forretningsintroduksjoner for 
kjøretøyutleie, reparasjon av kjøretøy og 
bildelingsformål; formidling av informasjon, rådgivning 
og konsulenttjenester i relasjon til forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Reparasjonstjenester for kjøretøy. 
  Klasse 39   Utleie- og leasingtjenester for kjøretøy; 

bildelingstjenester; reservasjonstjenester for utleie, 
leasing og deling av kjøretøyer; midlertidig anskaffelse 
av kjøretøy, nemlig bildelingstjenester; 
transporttjenester; tauingtjenester for kjøretøyshavari; 
tilveiebringelse av informasjon, rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til de forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320720 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(300) Søknadsprioritet 2021.01.27, EM, 018383445 
(210) Søknadsnr.: 202109663 
(220) Inndato: 2021.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOCUS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ZilenZio AB, Boställsvägen 6, 70227 ÖREBRO, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

Postboks 678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler; speil; billedrammer; beholdere og containere, 
ikke av metall, til oppbevaring og transport; 
ubearbeidede eller delvis bearbeidede dyreben, horn, 
hvalben eller perlemor; skjell; merskum; gul rav; 
oppslagstavler; arbeidsbenker; arkivskap; babykurver; 
baderomsmøbler; badeseter for babyer; bambus; 
gardiner av bambus; blomsterstativ (møbler); bokhyller; 
bokstøtter (møbler); bord; bord av metall; bordplater; 
brett (ikke av metall); kommoder; byster av tre, voks, 
gips eller plast; benker (møbler); bærbare skrivebord; 
skrivebord; klesposer (garderobe); dekorasjoner av 
plast for matvarer; disker (bord); divaner; dusjstoler; 
puter; stellematter for babyer; dørbeslag, ikke av 
metall; dørhåndtak, ikke av metall; dørstoppere, ikke av 
metall eller gummi; figuriner av tre, voks, gips eller 
plast; flaskekapsler, ikke av metall; flaskekorker; 
flaskestativer (møbler); flaskelukkere, ikke av metall; 
vifter for personlig bruk (ikke-elektriske); fotskamler; 
frittstående skillevegger (møbler); lenestoler; 
vindusstoppere, ikke av metall eller gummi; forsølvet 
glass (speilglass); lukkeanordninger, ikke av metall, for 
beholdere; forseglingshetter, ikke av metall; 
oppbevaringsskap; garderober; gardinfester, ikke av 
tekstil; gardinkroker; gardinstoppere; gardinringer; 
gardinskinner; gardintrinser; godspaller, ikke av metall; 
håndklestativer (møbler); håndholdte flaggstenger, ikke 
av metall; håndholdte speil (toalettspeil); håndtak for 
badekar, ikke av metall; hattestativ; stumtjener; senger 
til husdyr; kjæledyrputer; hodestøtte (møbler); hyller til 
arkivskap; hengere og kroker for klær; høye 
barnestoler; persienner til innendørsbruk; kleshengere 
(møbler); knotter (ikke av metall); kommoder (møbler); 
konsollbord; kunstverk av tre, voks, gips eller plast; 

kontormøbler; kurver, ikke av metall; kurvarbeider; 
korker; kroker for yttertøy, ikke av metall; puter; 
lagerhyller; lekegrinder for barn; leketøyskasser; 
liggeunderlag; oppblåsbare dyner, ikke for medisinske 
formål; oppblåsbare puter, ikke for medisinske formål; 
luftmadrasser, ikke for medisinske formål; kasser av tre 
eller plast; støtteputer; låser, ikke av metall (ikke-
elektriske); løse matter for oppvaskkummer; 
madrasser; klesposer for oppbevaring av klær; 
spisestue skjenker; matter for babylekegrinder; 
medisinskap; møbelskillevegger av tre; metallmøbler; 
mindre sofaer; sofaer; mobiler (dekorasjoner); muttere, 
ikke av metall; møbelben; møbelbeslag, ikke av metall; 
møbeldører, møbelføtter; møbelhjul, ikke av metall; 
møbelhyller; nøkkel tavler; paraplystativ; persienner av 
papir til innendørs bruk; persienner av tekstil til 
innendørs bruk; persienner av tre til innendørs bruk; 
persienner til innendørs bruk (møbler); pidestaller for 
blomsterkrukker; plastetiketter; plastklyper for lukking 
av poser; utstillingsdukker; perlegardiner til dekorasjon; 
tegnebord; rotting; ruller for slanger, ikke av metall, 
ikke-mekaniske; trillebord (for møbler); trillebord for 
datamaskiner; sjeselonger; serveringsvogner (møbler); 
skruer (ikke av metall); skolemøbler; skrukorker for 
flasker, ikke av metall; skilt av tre eller plast; skap; 
skjermer (møbler); solstoler; speil (forsølvet glass); 
barnesenger; statuer av tre, voks, gips eller plast; stiger 
av tre eller plast; trappestoler (møbler); stoler; stoler 
uten ryggstøtte; store fat, ikke av metall; stående 
skrivebord; stativer; støtteskinner for gardiner; senger; 
senger for spedbarn; sengebeslag, ikke av metall; 
sengestammer; sengestammer av tre; sengeutstyr 
(med unntak av sengetøy); tallerkenhyller; 
bilderammer; avisstativer; toalettbord; trinser av plast 
for persienner; trefat; underlag for bærbare 
datamaskiner (lap desks); vinkeljern, ikke av metall, for 
møbler; visningsdisplayer for organisering av smykker; 
veggmonterte stellebord for barn; veskehengere, ikke 
av metall; lydisolerende skap (møbler). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320721 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202644 
(220) Inndato: 2022.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHOPBOX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SHOPBOX ApS, Tranevej 16 1 th, 2400 KØBENHAVN 
NV, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Salgsterminaler; salgsapparater; elektroniske 
salgsterminaler; salgssystemer [pos]; elektroniske 
salgssystemer [epos]; programvare for 
regnskapsføring; betalingsprogramvare; elektroniske 
betalingsterminaler; programvare for elektronisk 
betaling; online betalingsprogramvare; apparater for 
behandling av elektroniske betalinger; terminaler for 
elektronisk behandling av kredittkortbetalinger; 
dataprogramvare for å legge til rette for 
betalingstransaksjoner med elektroniske virkemidler; 
datamaskinvare for å legge til rette for 
betalingstransaksjoner på med elektroniske virkemidler; 
programvare for behandling av elektroniske betalinger 
til og fra andre; maskinvare for behandling av 
elektroniske betalinger til og fra andre; sikre terminaler 
for elektroniske transaksjoner; programvare for å 
arrangere online transaksjoner; programvare for 
tilrettelegging for sikre kredittkorttransaksjoner; 
programvare for behandling av 
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forretningstransaksjoner; dataprogramvare relatert til 
håndtering av finansielle transaksjoner; programvare; 
applikasjonsprogramvare; elektroniske kassaapparater; 
dataprogrammer brukt for elektroniske 
kassaapparatsystemer; automatiske kassaapparater; 
kodede gavekort; programvare for lageropptelling; 
plattformprogramvare; programvareplattformer som lar 
brukere samle inn penger; strekkodelesere. 

  Klasse 35   Utleie av elektroniske salgsterminaler; datastyrt 
innsamling av data fra salgssteder for detaljhandel; 
regnskapsførsel; regnskapstjenester; datastyrte 
regnskapstjenester; bokholder- og 
regnskapsførertjenester; regnskapsførsel; 
regnskapsføring for tredjepart; formidling av 
handelsavtaler for andre gjennom nettbutikker; 
styringstjenester i forbindelse med varetelling og 
lagerbeholdning («inventory management»); 
kontrolltjenester i forbindelse med varetelling og 
lagerbeholdning («inventory control»); datastyrt 
lagerstyring; lagerstyringstjenester; 
lojalitetsprogramtjenester; lojalitets-, incitement- og 
bonusprogramtjenester. 

  Klasse 36   Automatiserte betalinger; betalingskorttjenester; 
finansielle betalingstjenester; fjernbetalingstjenester; 
betaling av regninger for andre; 
betalingsbehandlingstjenester; elektroniske 
betalingstjenester; automatiserte betalingstjenester; 
kontaktløse betalingstjenester; innkreving av betalinger; 
kredittkortbetalingstjenester; behandling av 
kredittkortbetalinger; betalingskorttjenester; 
korttjenester knyttet til betalingstransaksjoner; 
behandling av elektroniske betalinger; nettbaserte 
betalingstjenester; utstedelse av gavekort; utstedelse 
av gavesjekk for betaling; kredittkort-tjenester; 
behandling av debitkortbetalinger; 
betalingsprosessering for banker; kredittkort- og 
betalingskorttjenester; behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; behandling av 
betalinger i forbindelse med kredittkort; elektronisk 
behandling av betalinger via et globalt datanettverk; 
bankkort, kredittkort, debetkort og elektroniske 
betalingskorttjenester; finansielle transaksjonstjenester; 
monetære transaksjonstjenester; elektroniske 
kontanttransaksjoner; eletroniske 
kredittkorttransaksjoner; finansielle transaksjoner 
online; elektroniske debettransaksjoner; utførelse av 
pengeløse transaksjoner; utførelse av finansielle 
transaksjoner; 
kredittkorttransaksjonsbehandlingstjenester; 
behandling av debetkorttransaksjoner for andre; 
behandling av elektroniske kredittkorttransaksjoner; 
behandling av kredittkorttransaksjoner for andre; 
finansielle overføringer og transaksjoner, 
betalingstjenester. 

  Klasse 42   Hosting av transaksjonsplattformer på internett; 
utvikling av dataprogrammer for elektroniske 
kasseapparater; programmering av programvare for 
lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
lagerstyring; software som en tjeneste [saas]; plattform 
som en tjeneste [paas]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320722 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202649 
(220) Inndato: 2022.02.23 
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321Dugnad® HELHET Samfunn 
FOREBYGG® UNiKHET skaper 
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UNDER™ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Torgeir Andre Markhus, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 
321 TEAM HARMONY, Vollavegen 23B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for styring av elektrisitet; 

apparater for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veings, målings, 
signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og 
undervisnings-apparater og instrumenter; apparater for 
opptak av lyd og bilder; apparater for opptak av bilder; 
apparater for overføring av lyd eller bilder; apparater og 
instrumenter for reprodusering av data; apparater for 
måling, deteksjon, overvåking og kontroll; apparater for 
opptak, lagring, overføring og reproduksjon av lyd og 
bilder; apparater for gjengivelse av data; apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd eller bilder; datamaskinvare for ruting av lyd-, video- 
og digitale signaler; vitenskapelige forsknings- og 
laboratorieapparater, undervisningsapparater og 
simulatorer; vitenskapelige, optiske, målings, 
signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; 
modeller for vitenskapelige laboratorieeksperimenter; 
tastaturer for å dirigere lyd-, video- og digitale signaler; 
uSB-minnepinner med mikro USB-kontakter, 
kompatible med mobiltelefoner; uSB-minnepinner; uSB 
[Universal Serial Bus] operativprogramvare; 
backupdisker; sensorkontroller; sensorer; sensorisk 
programvare; internett av Things [IoT] portstasjoner 
(gateways); sensorer for Internet of Things [IoT]; 
rekkeviddeforlenger [antenner] for tingenes internett 
[IoT]; dataprogramvare for bruk i implementering av 
Internet of Things [IoT]; datamaskinvaremoduler for 
bruk på elektroniske enheter som bruker Internet of 
Things [IoT]; dataprogramvare for kryptering; 
systemverktøy og programvare for sikkerhet og 
kryptering; krypteringsapparater; krypteringsenheter for 
satellitt-TV-signaler; elektroniske krypteringsenheter; 
selvsynkroniserende digitalt krypteringsutstyr; virtual 
Reality [VR] kinoer; virtual Reality [VR] 
bevegelsessimulatorer; apparater for kunstig 
intelligens; programvare for kunstig intelligens; 
humanoide roboter med kunstig intelligens; 
programvare for kunstig intelligens og maskinlæring; 
programvare for kunstig intelligens for helsetjenester; 
programvare for kunstig intelligens for overvåking; 
programvare for kunstig intelligens for kjøretøyer; 
programvare for kunstig intelligens til analyse; 
programvare for kunstig intelligens for førerløse biler; 
interaktiv programvare basert på kunstig intelligens; 
mobilprogramvare; mobiltelefondeksler; 
mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobiltelefonapparater; mobilapplikasjoner; nedlastbare 
dataspill; dataprogramvare for video- og dataspill; 
nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare for å 
spille dataspill; dataspillplater; dataspillplatekassetter; 
dataspillkassetter; dataspillprogrammer; 
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dataspillprogramvare; dataspilltape; dataspillsoftware, 
nedlastbar; dataspillprogramvare for bruk med 
mobiltelefoner; dataspillprogrammer for simulering av 
verdipapirhandel [programvare]; dataspillprogrammer 
innspilt på bånd [programvare]; dataspillprogramvare 
for bruk på mobile enheter; dataspillprogrammer som 
er nedlastbare via internett; dataspillprogramvare for 
bruk med interaktive online spill; dataspillprogrammer 
lastet ned via internett [programvare]; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; dataspillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; nedlastbare 
dataspillprogrammer; innspilte dataspillprogrammer; 
interaktive dataspillprogrammer; nedlastbar 
dataspillprogramvare; innspilte dataspillprogramvare; 
elektroniske undervisnings- og opplæringsapparater og 
-instrumenter; simuleringsprogramvare [opplæring]; 
programvare for simulering; skrivere; laserfargeskrivere 
for dokumenter; blekkpatroner, tomme, for 
dataskrivere; markedsføringsprogramvare for 
tredjeparts søk; elektroniske styrekretser for 
elektroniske musikkinstrumenter; elektronisk lagrede 
data; mikroelektroniske komponenter; programvare for 
robot; programvare for integrering av kunstig intelligens 
og maskinlæring innen stordata (big data); 
respirasjonsapparater [unntatt for kunstig åndedrett]; 
digitale sendere; digitale tegnebrett; digitale 
videoopptakere; digitale reklameskjermer; digitale 
mobiltelefoner; digitale tavleinstrumenter; digitale 
fotorammer; digitale lagringsmedia; digitale 
værstasjoner; digitale gjennomkoblingsapparater; 
digitale plottere; digitale skilt; tomme digitale 
lydkassetter; nedlastbare digitale bøker; 
forhåndsinnspilte digitale lydkassetter; elektroniske 
digitale skilt; nedlastbare digitale bilder; digitale kart for 
datamaskiner; digitale TV-apparater; digitale cd-
spillere; digitale telefoner; digitale fargekopimaskiner; 
digitale fargeskrivere; digitale platestasjoner; digitale 
sensorer; digitale nettbrett; digitale multimetre; digitale 
musikkspillere; digitale lydservere; digitale opptak; 
digitale videoservere; digitale lydbåndspillere; digitale 
projektorer; digitale miksebord; digitale videospillere; 
digitale tidsplanleggere; programmerbare digitale TV-
opptakere; enheter i form av digitale lydgrensesnitt; 
utstyr for kontroll av automatisk kjøring for biler; 
fotografisk utstyr; informasjonsteknologi og audiovisuelt 
utstyr; etuier tilpasset fotografisk utstyr; 
dataprogramvare for fjernstyring av kontormaskiner og 
-utstyr; fastvare for periferiutstyr til datamaskiner; 
perifere enheter for datagjengivelse; periferiutstyr for 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; periferienhet 
tilpasset for bruk med datamaskiner; computer 
periferiutstyr; kredittkortkodemaskiner [data 
periferiutstyr]; uPI-programvare [universelt grensesnitt 
for perifere enheter]; trådløse dataperiferienheter; 
styreballer [dataperiferiutstyr]; kroppsbårne 
datamaskinperiferiutstyr; koplingsenheter 
[databehandlingsutstyr]; lesere [databehandlingsutstyr]; 
skanner [databehandlingsutstyr]; mus 
[databehandlingsutstyr]; opplæringsprogramvare med 
instruksjoner for å spille spill; innenheter for 
datamaskiner; databehandlingsprogramvare for 
grafiske trykk; databehandlingsutstyr og tilbehør 
(elektrisk og mekanisk); databehandlingsprogramvare 
for tekstbehandling; databehandlingsapparater for 
sanntid; databehandlingsapparater og datamaskiner; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
databehandlingsutstyr; databehandlingprogrammer; 
databehandlingssystemer; data-akselleratorkort; 
apparater for input, output, overføring og lagring av 
data; armbånd som kommuniserer data til andre 
elektroniske enheter; lommedatamaskiner for å gjøre 
notater; operativdataprogrammer for 
nettverkstilgangsservere; navigasjonsdatamaskiner for 
biler; lAN [lokalt nettverk] tilgangspunkt for tilkobling av 
nettverksdatamaskinbrukere; operativprogramvare for 
sentraldatamaskiner; tilleggskort for 

mikrodatamaskiner; interaktive 
multimediadataprogrammer; interaktive 
multimediadataspillprogrammer; 
superminidatamaskiner; kvantedatamaskiner; 
prosessdatamaskiner; computerdatabaseservere; 
teledataterminaler; mikrodatamaskin; 
multifunksjonsdatatastaturer; minidatamaskiner; 
superdatamaskiner; kommunikasjonsdatamaskiner; 
programvare for analyse av forretningsdata; 
programvare for styring av stordata; programvare for 
nettverks- og enhetssikkerhet; programvare for 
programvaresikkerhet; ringetoner, grafikk og musikk 
som er nedlastbar via et globalt datanettverk og 
trådløse enheter; e-handelprogramvare som lar brukere 
utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; drivere for elektroniske enheter 
som lar datamaskinvare og elektroniske enheter 
kommunisere med hverandre; interaktive kasinospill 
levert via en datamaskin eller mobil plattform; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra 
databaser eller Internett; nedlastbar programvare for 
ekstern tilgang til og kontroll av en datamaskin; 
programvare for å søke og hente informasjon på et 
datanettverk; joysticker for bruk med datamaskin, andre 
enn for videospill; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare] fra databaser eller Internett; trådløse 
fjernkontroller for bærbare elektroniske anordninger og 
datamaskiner; nedlastbare mobilapplikasjoner for bruk 
med kroppsbårne datamaskinenheter; nedlastbar 
dataprogramvare for bruk som elektronisk lommebok; 
elektroniske publikasjoner spilt inn på datamedia; 
datakortadaptere; datahjelpeprogrammer; datakabinett; 
datamaskinapparater; dataskjermfiltre; 
dataprogramvare som muliggjør søking av data; 
magnetbåndstasjon [data]; selvlysende stolper for 
sikkerhet eller varsling; lagringsapparater for data; 
enheter for sikkerhetskopiering av data; 
dataprogramvare som muliggjør datasøk og gjenfinning 
av data; dataprogramvare for å muliggjøre henting av 
data; dataprogramvare som muliggjør søk etter data; 
datamaskinvare for ekstern tilgang til og overføring av 
data; data registrert elektronisk fra internett; innspilte 
data [magnetiske]; apparater for registrering av data; 
apparater for overføring av data; dataprogramvare for 
data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; data- og bildebehandlingsprogramvare for 
å lage tredimensjonale modeller; smykker som 
kommuniserer data; datamaskinvare og programvare 
for levering av sikker fjerntilgang til data- og 
kommunikasjonsnettverk; nedlastbar 
datamaskinprogramvare for administrasjon av data; 
nedlastbar dataprogramvare for overføring av data; 
programvare for data- og filhåndtering og for databaser; 
dataprogramvare for synkronisering av data mellom 
håndholdte eller bærbare datamaskiner og 
vertsmaskiner; magnetkort for å bære data; 
databrikkesett for bruk i overføring av data til og fra en 
sentralenhet (CPU); nedlastbare elektroniske 
publikasjoner relatert til spill; simulatorer for opplæring 
av operatører i våpensystemkontroll; akustiske 
membraner for apparater for innspilling eller 
reprodusering av lyd; bærbare videokameraer med 
innebygde videokassettspillere; skilt [mekaniske]; skilt 
med bakgrunnsbelysning; skilt av metall [lysende eller 
mekaniske]; elektriske skilt; mekaniske skilt; belyste 
skilt; lysende elektriske skilt; mekanisk opplyste skilt; 
skilttavler av metall [mekaniske]; lysreklameskilt; 
lysskilt; veiskilt [lysskilt]; belyste utgangsskilt; veiskilt 
[mekaniske]; metallskilt [lysende]; opplyste veiskilt; 
trafikkstyringsapparater [lysskilt]; digitale reklameskilt; 
trafikkskilt av metall [lysende]; modulære signalskilt 
[lysende]; trafikkskilt av metall [mekanisk]; ikke-
metalliske trafikkskilt [lysende]; informasjonstavler 
(veiskilt) [mekaniske]; signalskilt, lysende eller 
mekaniske; mekaniske trafikkskilt, ikke av metall; 
trafikkinformasjonstavler, ikke av metall [lysskilt]; 
trafikkskiltgjenkjenningssystemer; reklameskilter 
[lysende]; industriell prosesstyringsprogramvare; 
industriell programvare; dataprogrammer for design av 
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brukergrensesnitt; industrielle 
automatiseringskontroller; dataprogramvare for to- eller 
tredimensjonal simulering for bruk i design og utvikling 
av industriprodukter; dataprogrammer for tilkobling til 
eksterne datamaskiner og datanettverk; nedlastbar 
programvare for design og modellering av 
tredimensjonale utskrivbare produkter; programvare for 
overvåking, analyse, kontroll og drift av prosesser i den 
fysiske verden; programvare relatert til håndholdte 
digitale elektroniske enheter; krypterte elektroniske 
databrikkekort for identifisering av visse brukere av 
datamaskiner og mobiltelefoner; pereferiutstyr tilpasset 
til bruk med datamaskiner og andre smartenheter; 
nedlastbare maler for grafisk design; interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med personlige 
datamaskiner; tegneapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med datamaskiner; skap tilpasset til å 
inneholde datamaskiner; apparater for måling, 
overvåking og analyse av strømforbruk; fløyter for 
sport; hodebeskyttere for sport; tannbeskytter for sport; 
beskyttelseshjelmer for sport; hjelmer for sport; 
lufttanker for bruk i sportsdykking; computer 
videospillprogramvare; kontorprogramvarepakker 
[software]; programvare for design av 
mikrobølgeteknologi; datamaskinvarer (hardware); 
dataprogramvare for testing av sårbarhet i 
datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare for 
bruk i design av integrerte kretser; dataprogramvare for 
bruk ved opprettelse og design av nettsteder; 
dataprogramvare for å forbedre audiovisuelle 
muligheter for multimedia-applikasjoner, nemlig for å 
integrere tekst, lyd, grafikk, stillbilder og bevegelige 
bilder; dataprogramvare for støtte ved design av 
sportsutstyr; dataprogramvare for kommunikasjon 
mellom datamaskiner over et lokalt nettverk; 
dataprogramvare innen området elektronisk 
publisering; dataprogrammer for lokale nettverk; 
dataprogramvare for administrasjon av nettverk; 
dataprogramvare for bruk med kroppsbårne 
datamaskinenheter; dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [CAD/CAM]; 
dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; 
dataprogramvare tilpasset bruk i betjening av 
datamaskiner; dataprogramvare for rengjøring og 
optimalisering av systemer; tekniske termometre; 
dataprogramvare vedrørende barns utdannelse; 
interaktiv dataprogramvare for videospill; programvare 
for dataprogrammer for TV; notisbok i form av 
datamaskin; vPN- [virtuelt privat nettverk] maskinvare; 
vPN- [virtuelt privat nettverk] operativprogramvare; 
nedlastbare dataprogrammer; nedlastbar 
dataprogramvare; videospilldisker [dataprogramvare]; 
monitorer [dataprogrammer]; interaktiv 
dataprogramvare; skjermkort for datamaskin; 
sjansespill for datamaskin; datamaskinvare i form av 
nettverksdatalagring; dataprogrammer som gir tilgang 
eller inngangskontroll; dataprogrammer for automatisk 
kjørekontroll for biler; dataprogramvare for godkjenning 
av tilgang til databaser; dataprogrammer for 
automatiske kontrollenheter for kjøretøy; 
dataprogrammer for muliggjøring av tilgangs- eller 
adgangskontroll; dataprogramvare for overføring av 
lyd- og videomeldinger; dataprogrammer for 
audiovisuell navigasjon i biler; dataprogramvare for 
fjernstyring av elektriske belysningsapparater; 
dataprogramvare chatterobot for simulering av 
samtaler; dataprogramvare for sporing av sjåførers 
kjøreatferd; dataprogramvare for produksjon av 
finansielle modeller; dataprogramvare for visning av 
digitale medier; dataprogramvare utviklet for å estimere 
ressursbehov; dataprogrammer knyttet til finansielle 
forhold; dataprogramvare for generering av skrifttyper 
og fonter; dataprogramvare for fjernkontroll av 
telefonapparater og radiotelefoniapparater; 
dataprogramvare for administrasjon av lokalnett (LAN); 
dataprogrammer for behandling av digitale musikkfiler; 
dataprogramvare for levering av trådløst innhold; 
dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler; 
dataprogramvare for behandling av digitale bilder; 

dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dataprogramvare for overvåking av selvbetjente 
terminaler; dataprogrammer lagret i digital form; 
dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; dataprogramvare 
nedlastbar fra globale informasjonsdatanettverk; 
dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling; 
dataprogrammer for interaktive multimediaspill; 
dataprogramvare for innstilling av instrumenter; 
dataprogrammer for forhåndsinnspilte spill; 
dataprogramvare utviklet for omkostningsbedømmelse; 
dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; 
dataprogramvare for spredning av posisjonsdata; 
dataprogramvare for kontroll av belysning; 
dataprogramvare for fjernkontroll av 
sikkerhetsapparater; dataprogramvare for styring av 
forsterkere; dataprogramvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for behandling av 
posisjoneringsdata; dataprogramvare for å 
sammenstille posisjoneringsdata; dataprogrammer for 
styring av kjøretøy; dataprogrammer for 
navigasjonsenheter i kjøretøy; dataprogrammer for 
automatisert bilparkeringskontroll; dataprogramvare for 
elektroniske oppslagstavler; dataprogramvare for 
opprettelse av brannmurer; dataprogramvare for 
applikasjon- og databaseintegrering; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; dataprogramvare for å 
automatisere datalagring; dataprogramvare for globale 
posisjoneringssystemer [GPS]; datamaskinvare for å 
spore sjåførers kjøreatferd; datamaskiner for dykking 
under vann; datamaskiner og brukerveiledninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; dataprogrammer 
og programvare for bildebehandling brukt for 
mobiltelefoner; dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling brukt til mobiltelefoner; 
datamaskinvare og programvare for databasestyring; 
datamaskinvare for utvidet virkelighet; datamaskinvare 
for virtuell virkelighet; datamaskinvare for lyd- og 
videosignalbehandling; datamaskiner for styring av 
flykontrollenheter; datamaskinvare for overføring av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for å samle 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for formidling av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for behandling av 
posisjoneringsdata; datamaskinvare for innsamling av 
posisjoneringsdata; datamaskiner for autonome 
kjøretøyer; datamaskinenheter i form av armbånd; 
datamaskinstøttet produksjonsprogramvare [CAM]; 
dataprogramvare for databehandling; dataprogrammer 
for dokumentbehandling; dataprogramvare for 
bildebehandling; dataprogramvare for tekstbehandling; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer 
for utskrift; dataprogramvare for underholdning; 
dataprogramvare for lydopptak; dataprogramvare for 
tidsstyring; dataprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogrammer for kjøretøykontroll; dataprogramvare 
for reklame; dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogrammer, 
nedlastbare; dataprogrammer og programvare; 
dataprogrammer, innspilte; datamaskinvare for 
lysstyring; datamaskinvare for spill; 
datamaskinprogrammer for datakomprimering; 
datamaskiner for fjernmåleravlesning; dataprogramvare 
for overvåking av datasystemer; 
datamaskinprogrammer for filhåndtering; 
datamaskinvare for telekommunikasjon; 
datamaskinvare og programvare; dataprogramvare; 
dataprogrammer brukt for elektroniske 
kassaapparatsystemer; datamaskinkabinetter; 
datamaskinmoduler; datamaskinbusser; 
datamaskinbånd; datamaskinmodemer; 
datamaskinakseleratorkort; datamaskinhovedkort; 
datamaskinpenn; datamaskiner; datamaskinkabel; 
dataprogramvare for påvisning av trusler mot 
datanettverk; servere for webhosting; tyverialarmer 
[andre enn for kjøretøy]; varselindikatorer [andre enn 
for kjøretøy]; varslingsalarmer [andre enn for kjøretøy]; 
datamaskinprogrammer [programmet utfører 
datamaskinvedlikeholdsarbeid]; dataprogramvare for 
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trådløs nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for 
bruk innen telekommunikasjon for levering av 
elektroniske overføringer av dokumenter og telefakser; 
datamaskiner og datamaskinvare; dataprogramvare for 
bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et 
globalt datainformasjonsnettverk; røntgenskannere 
[andre enn for medisinsk bruk]; røntgenapparater 
[andre enn for medisinsk bruk]; fiberskop, andre enn for 
medisinsk bruk; mikrotiteringsinstrumenter [andre enn 
for medisinsk bruk]; netthinnekameraer [andre enn for 
medisinsk bruk]; laboratorieinstrumenter, andre enn for 
medisinsk bruk; laserskalpeller, andre enn for 
medisinsk bruk; manometerkabler, andre enn for 
medisinsk bruk; laserinstallasjoner, andre enn for 
medisinsk bruk; dataprogramvare for bruk for å 
tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk, 
globale datanettverk og Internett; dataprogramvare for 
bruk ved opprettelse av dynamiske nettsteder; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; dataprogrammer i maskinlesbar 
form for bruk i databaseadministrasjon; 
dataprogrammer for bruk i handel av aksjer og 
obligasjoner; dataprogrammer for bruk i autonom 
kontroll av kjøretøy; dataprogrammer for bruk i 
autonom navigering av kjøretøy; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk og 
Internett; dataprogrammer for tilgang til og bruk av 
internett; dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
dataprogramvare for bruk i behandling av 
halvlederplater; dataprogramvare for bruk i 
fjernovervåking av målere; dataprogramvare for bruk i 
fjernavlesning av målere; dataprogramvare for bruk i 
programmering av telefaksmaskiner; dataprogrammer 
for tilgang, surfing og søking på online databaser; 
datamaskinvare for bruk i datastøttet 
programvareteknikk; datamaskiner for bruk innen 
dataadministrasjon; dataprogrammer for bruk av 
Internett; dataprogramvare for bruk av internett; 
dataprogrammer for bruk i telekommunikasjon; 
personlige videospillere [PVR]; elektroniske 
treningssimulatorer; telekommunikasjonsutstyr; 
telekommunikasjonskabler; 
telekommunikasjonsapparater; 
telekommunikasjonprogramvare; telefonrør for 
mobiltelekommunikasjon; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
programvare for regnskap mellom nettverk innen 
telekommunikasjonsfeltet; hyllestativer tilpasset for 
maskinvare innen telekommunikasjon; elektroniske 
testapparater for bruk innen telekommunikasjon; 
batterier for bruk med mobile 
telekommunikasjonsenheter; hodetelefoner for bruk 
med mobile telekommunikasjonsenheter; programvare 
for virtuell virkelighet for telekommunikasjon; elektriske 
resistorer for telekommunikasjonapparater; elektriske 
kondensatorer for telekommunikasjonapparater; 
elektriske transformatorer for 
telekommunikasjonsapparater; automatiske 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon; 
apparater for behandling av 
telekommunikasjonssignaler; manuelle 
viderekoblingsapparater for telekommunikasjon; 
signalkabler for IT, AV og telekommunikasjon; kretskort 
for bruk i telekommunikasjon; basestasjonkontroller 
[BSC] for telekommunikasjon; elektriske 
transformatorer [for telekommunikasjonsapparater]; 
elektriske motstander [for 
telekommunikasjonsapparater]; elektriske 
kondensatorer [for telekommunikasjonsapparater]; 
omkoblere for telekommunikasjonapparater; mikrofoner 

for telekommunikasjonsapparater; antenner for 
telekommunikasjonsnettverk; koblinger for 
telekommunikasjonsapparater; multipleksere for 
telekommunikasjon; sentralbord for 
telekommunikasjon; basestasjoner for 
telekommunikasjon; antenner for 
telekommunikasjonsnett; monteringsstativ for 
telekommunikasjonsutstyr; mikrofoner [for 
telekommunikasjonsapparater]; pickup for 
telekommunikasjonsapparater; indikatorlys for 
telekommunikasjonsapparater; sikringer for 
telekommunikasjonapparater; fiberoptiske 
telekommunikasjonsapparater; bærbare 
telekommunikasjonsapparater; programmerbare 
telekommunikasjonsapparater; elektrisk 
telekommunikasjonsapparater; elektroniske 
telekommunikasjonsapparater; transmitter 
[telekommunikasjon]; digitale 
telekommunikasjonsapparater; senderapparater 
[telekommunikasjon]; telekommunikasjonsutstyr for 
bruk med digitale og analoge signaler; 
telekommunikasjonsutstyr for bruk med mobile 
nettverk; telekommunikasjonsinstrumenter for bruk i 
mobile radionettverk; telekommunikasjonsapparater i 
form av smykker; telekommunikasjonsmaskiner og -
apparater; telekommunikasjonsenheter og -apparater; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjonsnettverk; 
telekommunikasjonsbrytere; programvare for styring av 
web-innhold [WCM]; uSB-webnøkler for automatisk 
start av forhåndsprogrammerte webadresser; 
programvare for webapplikasjoner; programvare for 
søkemotoroptimalisering; markedsføringsprogramvare 
for søking; dataprogramvare for å opprette søkbare 
databaser; elektronisk utstyr for å søke etter miner; 
programvare for å lage søkbare databaser med 
informasjon og data; dataprogrammer for å søke 
innholdet i datamaskiner og datanettverk via 
fjernstyring; dataprogramvare som muliggjør søking på 
globale datanettverk; elektroniske og magnetiske ID-
kort for bruk i forbindelse med betaling av tjenester; 
søkere [for kameraer]; søkere for kameraer; søkehoder; 
søkemotorprogramvare; webserverprogramvare; 
webkameraer; multifunksjonskort for finansielle 
tjenester; dataprogrammer for prosjektledelse; 
programvare for forretningsledelse [ECM]; 
dataprogramvare for å organisere og vise digitale bilder 
og fotografier; antivirusprogramvare; generatorer for 
tidsdata; apparater for behandling, overføring og 
lagring av databaseinformasjon; elektroniske 
databrikker for produksjon av integrerte kretser; 
interaktiv dataprogramvare som gir navigasjons- og 
reiseinformasjon; maskinlesbare dataprogrammer for 
bruk i reproduksjon av musikk; grensesnittkort for 
databehandlingsutstyr i form av trykte kretser; interaktiv 
dataprogramvare som muliggjør utveksling av 
informasjon; tomme elektroniske databrikkekort [tomme 
smartkort]; virtuelt privat datanettverk [VPN] -
maskinvare; virtuelt privat datanettverk [VPN] -
operativsystemprogramvare; interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; rengjøringsartikler for magnetiske eller 
optisk databærere; undervisningsmanualer i form av et 
dataprogram; etuier tilpasset nettbok-datamaskiner; 
skrifttypefonter på magnetiske databærere; 
håndleddstøtter for bruk med datatastaturer; kjølere til 
prosessorer for databehandlingsapparater; 
minneenheter for bruk med databehandlingsutstyr; 
armstøtte for bruk med datamaskiner; printere for bruk 
med datamaskiner; hodetelefoner for bruk med 
datamaskiner; støvdeksel for datamaskiner, formet; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble 
datanettverksbrukere; tomme disketter for 
datamaskiner; tomme plater for datamaskiner; 
bærevesker tilpasset for datamaskiner; hyllestativer 
tilpasset for datamaskinvare; kjøleelementer for bruk i 
datamaskiner; platestasjoner og drivere for 
datamaskiner; programvare for nettskybasert 
databehandling; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
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dataoverføring; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
datastyring; nedlastbar programvare for datakraft; 
antirefleksfiltre for TV- og dataskjermer; fleksible 
flatskjermer for datamaskiner; bærevesker til mobile 
datamaskiner; batteriladere for bærbare datamaskiner; 
forseglede diskettomslag til dataplater; programvare for 
bruk i datatilgangskontroll; deksel (formet) for 
datamaskiner; nedlastbare skjermsparere for 
datamaskiner; hjelpeprogrammer for å utføre 
datasystemdiagnostikk; skjermfiltre for datamaskiner og 
fjernsyn; bærbare harddiskstasjoner for datamaskiner; 
nedlastbare verktøy for datamaskiner; kjøleputer for 
trådløse datamaskiner; applikasjonsprogramvare for 
skybaserte datatjenester; tomme blekkpatroner for 
datamaskinskrivere; tomme harddisker for 
datamaskiner; dokkingstasjoner for bærbare 
datamaskiner; elektroniske komponenter for 
datamaskiner; håndleddstøtte for brukere av datamus; 
magnetiske og optiske databærere; magnetooptiske og 
optiske databærere; cD-platestasjoner for 
datamaskiner; cD-stasjoner til datamaskiner; 
programvare for 3D-datagrafikk; etuier tilpasset 
datamaskiner; festebraketter tilpasset dataskjermer; 
festebraketter tilpasset datamaskiner; nettverkstilsluttet 
datalager [NAS]; forhåndsinnspilte magnetiske 
databærere; tynn klient datamaskiner; magnetisk 
databærere, innspillingsplater; tomme magnetiske 
databærere; krypterte elektroniske databrikkekort; alt-i-
ett-datamaskiner; programvare for dataskjermsparing; 
utvidelseskort for datamaskiner; styreplater for 
datamaskiner; harddisker for datamaskiner; platelager 
for datamaskiner; faksmodemkort for datamaskiner; 
grensesnittmoduler for datamaskiner; programvare for 
datatelefoni; deksler for datamaskintastaturer; 
applikasjonsprogramvare for datamaskiner; 
sentralprosessorenheter for datamaskiner; skjermer for 
datamaskiner; programvare for 
databasesynkronisering; støvdeksler til datamaskiner; 
programmeringsenheter for datamaskiner; apparater til 
dataformidling; bygningskomponenter for 
datamaskiner; komponenter for datamaskiner; 
kontrollprogramvare for datamaskinskrivere; 
utdanningsapplikasjoner for datamaskiner; 
programvare for datahåndtering; programvare for 
datautvinning; dokkingstasjoner for datamaskiner; 
lagringsstativer for datamaskinplater; minner for 
databehandlingsutstyr; lagringsapparater for 
dataprogram; oppringingsenheter for datanettverk; 
maskinvare for datakommunikasjon; programvare til 
databaseservere; joysticker for datamaskiner; 
terminaler for databehandling; stativer for datautstyr; 
styringsenheter for datamaskiner; maskinvare for 
dataminne; programmer for datamaskiner; apparater 
for datamaskingrensesnitt; kretskort for datamaskiner; 
tilleggskort for datamaskiner; grafikkort for 
datamaskiner; grensesnittenheter for databusser; 
kjøleelementer for datamaskiner; omslag for 
datalagringsenheter; dokumentskrivere for 
datamaskiner; etuier til datalagringsenheter; 
klokkegeneratorer for datamaskiner; faxmodemkort for 
datamaskiner; datterkort for datamaskiner; skjermfilter 
for dataskjermer; beskyttelsesfilm for dataskjermer; 
antirefleksfiltre for datamonitorer; skrivehoder for 
dataskrivere; grensesnittkort for databehandlingsutstyr; 
programvare for datatavler; plateskiftere for 
datamaskiner; grensesnitt for datamaskiner; 
diskettstasjon [for datamaskiner]; parallellporter for 
datamaskiner; høyttalere for datamaskiner; tastaturer 
for datamaskiner; hukommelseslager for datamaskiner; 
stasjonære datamaskiner; bufferminneenheter 
[datamaskinvare]; maskinlesbare databærere; 
minnekort [datamaskinvare]; håndholdte datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; interaktiv 
databaseprogramvare; stavekontroll (dataprogram); 
interaktive databaser; innspilte datafiler; mikrokretser 
(databærere); elektroniske databaser; arbeidsstasjoner 
[datamaskiner]; mobile datakommunikasjonsapparater; 
elektronisk databehandlingsutstyr; dreibare 
datamaskinstativer; mobile dataapparater; optiske 

datalagringsstasjoner; interaktive 
dataoverføringsapparater; synkrone dataenheter; 
optiske datalinker; arbeidsstasjoner [dataenheter]; 
interaktive datasystemer; elektroniske databærere; 
nettbrett [datamaskiner]; berøringsfølsomme 
dataskjermer; meldetrykker (datalogger); mikrobrikker 
[datamaskinvare]; nedlastbar datagrafikk; 
kommunikasjonsservere [dataprogramvare]; trådløs 
datamus; magnetiske databærere; optiske databærere; 
kroppsbårne datamaskiner; mobile datamottakere; 
serielle dataporter; monitorer [datamaskinvare]; drifts- 
og brukerinstruksjoner lagret i digital form for 
datamaskiner og dataprogramvare, spesielt på 
disketter eller CD-ROM; nedlastbart 
datasikkerhetsprogramvare; digital musikk (nedlastbar) 
fra en datastyrt database eller internett; 
mønstergjenkjennende systemer bestående av 
databrikker, datamaskinvare og programvare; 
elektroniske databaser spilt inn på datamedia; 
forhåndsinnspilte databærere for bruk med 
datamaskiner; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; videospill 
[dataspill] i form av dataprogrammer som er lagret på 
databærere; trådløse kontrollenheter for 
fjernovervåking og kontroll av funksjonen og statusen til 
sikkerhetssystemer; festesnor for sikkerhetsformål for 
beskyttelse mot fall; programvare for kontroll av 
bygningsmiljø-, tilgang- og sikkerhetssystemer; kodete 
kort med sikkerhetsfunksjoner for identifikasjonsformål; 
integrerte elektroniske sikkerhetssystemer for 
landkjøretøyer; elektriske og elektroniske 
sikkerhetsinnretninger og instrumenter; biologiske 
sikkerhetsskap for laboratoriebruk; elektroniske 
sikkerhetssystemer for hjemmenettverk; linekastere for 
sikkerhets- og redningformål; tilgang til 
sikkerhetsenheter (automatisk); brannsikre 
bilkjøringsdrakter for sikkerhetsformål; selvklebende 
sikkerhetstape [magnetisk]; klebende sikkerhetstape 
[kodet]; svømmebrett for sikkerhetsformål; 
kroppsskannere for sikkerhetsformål; røntgenmaskiner 
for sikkerhetsscreening; kontrollpanel for 
sikkerhetsalarmer; tastaturer for sikkerhetsalarmer; 
bevegelsessensorer for sikkerhetslys; fotoceller for 
sikkerhetsbelysning; apparater for 
sikkerhetsovervåking; beskyttelses- og sikkerhetsutstyr; 
termiske sikkerhetsbrytere; holografiske 
sikkerhetsapparater; automatiske sikkerhetsbarrierer; 
brannstiger [sikkerhetsutstyr]; elektroniske 
sikkerhetsmerker; signallamper [sikkerhetsutstyr]; 
biologiske sikkerhetsskap; blinkende sikkerhetslys; 
personlige sikkerhetsalarmer; dataprogramvare for bruk 
på håndholdte mobile digitale elektroniske enheter og 
annen forbrukerelektronikk; dataprogramvare for 
mobilapplikasjoner som muliggjør interaksjon og 
grensesnitt mellom kjøretøy og mobile enheter; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kundene få 
tilgang til bankkontoinformasjon og fullføre 
banktransaksjoner; dataprogramvare for å muliggjøre 
levering av elektroniske medier via 
kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å 
muliggjøre levering av elektroniske medier via internett; 
dataprogrammer for interaktiv TV og for interaktive spill 
og / eller quizspill; dataprogramvare for biometriske 
systemer for identifisering og autentisering av personer; 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av fjernnett (WAN); datamaskinvare og 
programvare for oppsett og konfigurasjon av lokalnett 
(LAN); dataprogramvare for streaming av audiovisuelt 
medieinnhold over internett; dataprogramvare som gjør 
det mulig å spille spill; dataprogramvare for GPS-
systemer [Global Positioning Systems]; 
dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaapplikasjoner; 
dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller 
Internettmeldinger; dataprogramvare som muliggjør 
overføring av bilder til mobiltelefoner; dataprogrammer 
for produksjon av grafikk for salgsfremmende formål; 
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dataprogrammer for å gi sikt til alle sider av kjøretøyet; 
dataprogramvare for bruk i støttesystemer for 
medisinske avgjørelser; dataprogramvare for 
konvertering av dokumentbilder til elektroniske 
formater; dataprogramvare for administrasjon av online 
spill og spilling; dataprogrammer som muliggjør 
telekonferanser, videokonferanser og 
videotelefontjenester; databærere som inneholder 
lagrede typografiske skrifttyper; dataprogramvare 
relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; 
dataprogramvare relatert til det medisinske feltet; 
dataprogramvare for laging og redigering av musikk og 
lyder; dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og 
video; dataprogramvare lastet ned fra internett; 
datastyrte apparater for analyse av kjøretøymotorer; 
dataprogramvare for kommunikasjon mellom 
mikrodatamaskiner; datamaskiner til bruk med sykler; 
datakort for lokalnett [LAN]; datasystemer for 
automatisert kjøretøyskontroll; dataprogramvare for 
behandling av markedsinformasjon; dataapplikasjoner 
for automatisk bilparkeringskontroll; dataprogramvare 
for å betjene biler; dataprogramplattformer, innspilte 
eller nedlastbare; datastyrte klokker med 
fingeravtrykkgjenkjenning; dataprogramvare, fastvare 
og maskinvare; datanettverkshub, brytere og rutere; 
datadokumentasjon i elektronisk form; dataopptakere 
for biler; databrikker for multiprosessorer; 
dataprogrammer for regnearkbehandling; 
dataterminaler for bankformål; dataarbeidsstasjoner 
[maskinvare]; datahovedkretskort og datterkort; 
dataperiferiutstyr og tilbehør; datamaskinvare og 
fastvare; datakommunikasjonsapparater og -
instrumenter; dataloggere og -opptakere; 
datakomponenter og -deler; datalagringsenheter og 
media; datakomponenttesting- og kalibreringsutstyr; 
dataplugin-kort; dataprogramvare for tilgang til 
informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et 
globalt datanettverk; datamus; 
dataprogramvareprodukter; databrikkekort; 
databrikkekortlesere; dataoperativsystemprogramvare; 
datafastvare; datanettverksservere; 
datalagringsapparater; databerøringsskjermer; 
datakabler; datadisketter; datatastaturkontrollere; 
datagjenvinningsenheter; datalagringsprogrammer; 
datadrakter; datatavler; dataterminaler; datanettverk; 
datautvekslingsenheter; 
datakommunikasjonsmottakere; databuffere; 
dataoverføringsnettverk; databaser; 
dataoverføringskabler; datakonverteringsapparater; 
datatelefoniutstyr; dataplotter; datalagringsskiver; 
databasemotorer; databrytere; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
datainnsamlingsapparater; datainngangsterminaler; 
datalagringsmedier; datakassetter; 
datautgangsterminaler; datakommunikasjonsapparater; 
datasynkroniseringskabler; dataprogramvarepakker; 
databrikkeinduktorer; datalogger; datatastaturer; 
datahansker; databrikkesett; dataskjermrammer; 
databehandlingsapparater; dataoperativprogrammer; 
dataoperativprogramvare; datanettverksbrytere; 
datanettverksbroer; dataskjermer; 
dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareutviklingsverktøy; datasystemer; 
dataoperativsystemer; datanettverksmaskinvare; 
datanettverksrutere; dataservere; 
datagrafikkprogrammer; dataprosessorer; 
datakomprimeringsprogramvare; datalagringsenheter; 
datanettverkshub; datanettverksadaptere; databrikker; 
dataprogramvare for tilgang til informasjonskataloger 
som kan lastes ned fra det globale datanettverket; 
dataprogramvare som bistår datamaskiner i utrulling av 
parallelle applikasjoner og utføring av parallelle 
beregninger; datastativer som er spesialdesignet for å 
romme en datamaskin, skriver og utstyr; 
dataprogramvare for bruk i migrering mellom 
forskjellige operativsystemer på datanettverk; 
dataprogramvare som kan lastes ned fra globale 
datanettverk; dataprogramvare for overvåking av barns 
bruk av datamaskiner og internett; dataprogramvare for 

kommunikasjon med brukere av håndholdte 
datamaskiner; databehandlingprogrammer innregistrert 
på maskinlesbare databærere; databærere for 
datamaskiner med registrert programvare; 
dataprogrammer og dataprogramvare for elektronisk 
verdipapirhandel; dataprogramvare for vedlikehold og 
drift av datasystemer; dataprogramvare for lydkontroll  
og betjening av datamaskinen; dataprogramvare for 
datamaskinstøttet programvareteknikk; datanettverk og 
datakommunikasjonsutstyr; datakort for lokalnett [LAN] 
for å koble bærbare dataenheter til datanettverk; 
dataprogrammer for fjernsøking for innhold på 
datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer for 
fjerntilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 
dataprogramvare for overføring av posisjoneringsdata; 
sikkerhetsklær med høy grad av synlighet (hi-viz); 
sikkerhetsseler, andre enn for kjøretøy eller for 
sportsformål; sikkerhetshansker for beskyttelse mot 
ulykker eller skade; sikkerhetsseler, andre enn for 
bilseter eller sportsutstyr; sikkerhetsutstyr for bruk ved 
slukking av skogbranner; sikkerhetsapparater [for å 
hindre ulykker eller skader]; sikkerhetssignaler 
[hørbare], unntatt for kjøretøy; sikkerhetsalarmer [andre 
enn for kjøretøy]; sikkerhetsalarmsystem [annet enn for 
kjøretøy]; sikkerhetslysgardiner for 
perimeteradgangskontroll [PAC]; sikkerhetslysgardiner 
for arealkontroll [AAC]; sikkerhetsenheter for 
tilgangskontroll (elektrisk); sikkerhetsapparat for 
behandling av lydsignaler; sikkerhetsvester for 
vannskikjøring; sikkerhetsapparater for heiser; 
sikkerhetslåser [elektriske]; sikkerhetssignaler 
[mekaniske]; sikkerhetssignaler [lysende]; 
sikkerhetsovervåkingsapparater [elektriske]; 
sikkerhetsreléer [elektriske]; sikkerhetsmerker 
[kryperingsanordninger]; sikkerhetskontakter; 
sikkerhetsalarmer; sikkerhetskontrollapparater; 
sikkerhetsprogramvare; sikkerhetsmarkør; apparater og 
instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, 
bilder og data, både i digital og analog form; 
programvare utvidet virkelighet for bruk i mobile 
enheter for integrering av elektroniske data med 
virkelige omgivelser; apparater for opptak, overføring, 
mottak, behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og 
data; apparater for kringkasting, opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data eller bilder; apparater for 
opptak, overføring, behandling og reproduksjon av lyd, 
bilder eller data; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, data og bilder; 
elektroniske apparater for trådløst mottak, lagring og 
overføring av data og meldinger; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
sentrale behandlingsenheter for behandling av 
informasjon, data, lyd eller bilder; apparater for 
nedlasting av lyd, video og data fra Internett; apparater 
for verifisering av data på magnetisk krypterte kort; 
apparater for kringkasting av lyd, data eller bilder; 
trådløse kommunikasjonsenheter for tale, data eller 
bildeoverføring; kort inneholdende elektronisk innspilte 
data; klokkeremmer som kommuniserer data til 
smarttelefoner; intelligente portaler for forbehandling av 
data; instrumenter for undersøkelse av fysiske data; 
luftbårne instrumenter til innsamling av data; tomme 
kassetter for lagring av data; cD-er som inneholder 
data; enheter for sikkerhet, beskyttelse og signalering; 
innvendige kjølevifter for datamaskiner [maskinvare]; 
innregistrerte dataprogramvarer for sikker kjøring; 
optiske databærere med innspilt programvare; 
informasjonsteknologisk og audiovisuelt, multimedia og 
fotografisk utstyr; måle- og kontrollenheter for 
klimaanleggsteknologi; benskinner for beskyttelse mot 
skader [annet enn sportsartikler eller deler av 
sportsdrakter]; sportsbager spesialtilpasset for å 
inneholde beskyttelseshjelmer; sportsbriller; 
elektroniske publikasjoner innen interaktiv teknologi. 

  Klasse 35   Bistand til kommersielle bedrifter i ledelsen av sin 
virksomhet; outsourcing av administrative 
ledelsestjenester for bedrifter; bistand for ledelse av 
handels- eller industribedrifter; bistand, 
rådgivningstjenester og konsultasjon vedrørende 
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forretningsledelse; reklamevirksomhet; bistand ved 
forretningsadministrasjon; bistand ved 
forretningsledelse; annonse- og reklamevirksomhet 
basert på svar; annonse- og reklamevirksomhet via 
postordre; formidling av annonse- og reklamemateriell; 
tilveiebringe informasjon relatert til reklamevirksomhet; 
formidling av annonse-, markedsførings- og 
reklamemateriell; forberedelse av annonse- og 
reklamekontrakter for andre; annonseanalyse; 
annonsering av reklamemateriell; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; 
annonseringstjenester for reklameformål; 
annonseringstjenester for andre; analyse av 
forretningsdata; analyse av reklamerespons; analyse 
av forretningsledelsessystemer; analyse av 
markedsundersøkelsesdata; analyse av 
markedsføringstrender; analyse av forretningstrender; 
bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester; forretningsledelsestjenester 
vedrørende erverv av forretninger; 
forretningsledelsestjenester vedrørende utvikling av 
forretninger; bedriftsledelsesrådgivning via Internett; 
bedriftsledelsesrådgivning innen forretningsreiser; 
rådgivning relatert til bedriftsledelsen til helseklubber; 
virksomhetsrådgivning og -veiledning knyttet til 
franchise; veiledningstjenester knyttet til 
virksomhetsledelse; veilednings- og 
rådgivningstjenester knyttet til import-eksportagenturer; 
veilednings- og rådgivningstjenester knyttet til innkjøp 
av varer for andre; ledelse av markedsundersøkelser; 
kontortjenester; bistand for ledelse av handelsforetak 
med hensyn til annonsering; bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren; markedsundersøkelser og 
analyser av markedsundersøkelser; 
markedsundersøkelser; tilveiebringe bistand ved 
ledelse av nærings- eller handelsforetak; bistand og 
rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse; 
bistand ved ledelse av forretningsforhold eller 
kommersielle funksjoner av industrielle eller 
kommersielle foretak; kontortjenester for møteavtaling; 
kontortjenester for elektronisk bearbeiding av data; 
fremskaffe bistand ved forretningsdrift av 
franchisevirksomheter; bistand knyttet til 
bedriftsorganisasjon; bistand ved kommersialisering av 
produkter innenfor rammen av en franchisekontrakt; 
bistand og råd for virksomhetsledelse; administrative 
kontortjenester; reklamevirksomhet spesielt innen 
telematikk og telefonnett; kontortjenester for elektronisk 
innsamling av data; kontortjenester for elektronisk 
sortering av data; reklamevirksomhet for å fremme 
allmenn bevissthet om fordeler ved lokale innkjøp; 
franchisetjenester, nemlig bistand ved forretningsdrift 
eller ledelse av industrielle eller kommersielle foretak; 
tilveiebringe bistand  innen ledelse av 
forretningsvirksomhet; bistand med 
forretningsplanlegging; kommersiell bistand ved 
forretningsledelse; administrasjon av 
forretningsanliggender; administrasjon av 
forsyningskjeder; administrasjon av 
kundelojalitetsordninger; administrasjon vedrørende 
forretningsplanlegging; bedrifts- og 
markedsundersøkelser; design av 
markedsundersøkelser; datastyrt 
markedsundersøkelser; utarbeidelse av 
markedsundersøkelser; planleggingstjenester for 
markedsundersøkelser; administrasjon av data-arkiver; 
administrasjon av tevlinger for reklameformål; bistand, 
rådgivningstjenester og konsultasjoner vedrørende 
forretningsplanlegging; planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; påminnelser av avtaler 
[kontortjenester]; ledelse av markedsstudier; ledelse av 
varemesser; markedsundersøkelser for sammenstilling 
av informasjon om lesere av publikasjoner; rådgivning 
vedrørende markedsundersøkelser; bistand knyttet til 
rekruttering og plassering av ansatte; administrasjon og 
samling av datastyrte databaser; administrasjon av salg 
og salgsfremmende insentivprogrammer; 
administrasjon av forretningsanliggender i forbindelse 

med franchisevirksomhet; markedsføring; 
markedsføring av produkter; markedsføring av 
arrangementer; markedsføring av virksomheter; 
markedsføring av konserter; markedsføring på 
internett; markedsføring av forretningsdrift [reklame]; 
telefonmarkedsføringstjenester [ikke salg]; 
forretningsmarkedsføringstjenester; 
direktemarkedsføring for å tiltrekke nye kunder og 
beholde eksisterende kundebase; 
handelsmarkedsføring [annet enn salg]; tilveiebringe 
informasjon om virksomhetsmarkedsføring; 
direktemarkedsføring levert av reklamedistributører; 
tilpasset produktmarkedsføring (merchandising); 
rådgivning innen direktemarkedsføring; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; referansemarkedsføring; 
kommersielle informasjonsbyråer [gir 
forretningsinformasjon, for eksempel markedsførings- 
eller demografiske data]; reklame- og 
markedsføringstjenester levert via sosiale medier; 
arrangere og gjennomføre markedsføringsfremmende 
hendelser for andre; reklame- og 
markedsføringstjenester tilbudt via blogging; reklame- 
og markedsføringstjenester levert via 
kommunikasjonskanaler; web indeksering for handels- 
eller markedsføringsformål; utarbeidelse av reklame- 
og markedsføringsmateriell for andre; utarbeidelse av 
tekster for reklame- og markedsføringformål; rådgivning 
vedrørende markedsføringstjenester for virksomheter; 
annonsering og markedsføringstjenester og relatert 
rådgivning; datastyrte markedsføringstjenester for 
virksomheter; rekrutteringstjenester for salgs- og 
markedsføringspersonell; produksjon av lydinnspillinger 
for markedsføringsformål; statistiske vurderinger av 
markedsføringsdata; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; utvikling av 
markedsføringsstrategier og konsepter; estimeringer for 
markedsføringsformål; online annonserings- og 
markedsføringstjenester; utvikling av 
markedsføringskampanjer; undersøkelser av 
markedsføringsstrategi; personaladministrasjon av 
markedsføringspersonell; utarbeidelse av 
markedsføringsplaner; markedsundersøkelser og 
markedsføringsstudier; innhenting av 
markedsføringsinformasjon; design av 
markedsføringsmateriale; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; markedsføringstjenester 
levert via digitale nettverk; markedsføringstjenester for 
virksomheter gjennom telex; markedsføringstjenester 
for virksomheter gjennom audio-visuelle midler; 
markedsføringstjenester for virksomheter via telefon; 
markedsføringstjenester i tilknytning til e-
sportsarrangementer; reklame, inkludert markedsføring 
av andres produkter og tjenester gjennom sponsor- og 
lisensavtaler knyttet til internasjonale 
sportsarrangementer; salgsfremmende markedsføring 
gjennom samling av et utvalg 
telekommuniksasjonstilbydere så andre enkelt kan se 
og kjøpe tjenestene; markedsføringsbistand; 
tilveiebringe rådgivning om markedsføring gjennom 
sosiale medier; salgsfremmende markedsføring; direkte 
markedsføring; målrettet markedsføring; reklame og 
markedsføring; finansiell markedsføring; digital 
markedsføring; markedsføring av finans- og 
forsikringstjenester for andre; markedsføring av andres 
varer og tjenester; markedsføring [reklame] for reiser; 
markedsføring og visningstjenester for selskaper; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
markedsføring og gjennomføring av handelsmesser; 
markedsføring av fast eiendom; markedsføring av 
særlige arrangementer; markedsføring av 
sportskonkurranser og sportsarrangementer; 
markedsføring via telefon; markedsføring gjennom 
bloggere; salg (detaljhandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av fottøy; salg (detaljhandel) av 
hodeplagg; detaljhandel med kontorrekvisita og 
skrivesaker; detaljhandel [butikkhandel] med 
elektroniske husholdningsapparater; detaljhandel 
(butikkhandel) med kroppsbårne datamaskiner; 
detaljhandel via postordre med matvarer; detaljhandel 



 registrerte varemerker 2022.03.07 - nr 10/22

55 
 

med matvarer via kataloger; rådgivning i salgsteknikker 
og salgsprogrammer; rådgivning om byttehandel; 
ledelse av detaljhandelsforetak for andre; online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar digital musikk; 
detaljhandelstjenester vedrørende matlagingsutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende belysning; 
detaljhandelstjenester vedrørende sanitærutstyr; 
detaljhandelstjenester for smarttelefoner; nettbaserte 
databehandlingstjenester; nettbaserte 
bedriftsnettverktjenester; nettbaserte 
bestillingstjenester; nettbaserte bestillingstjenester til 
restauranter for henting og levering; nettbaserte 
tjenester innen detaljhandel med klær; nettbaserte 
tjenester innen detaljhandel med leker; nettbaserte 
kommersielle informasjonstjenester; digitale 
reklametjenester; utleie av kontormaskiner og utstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende audiovisuelt utstyr; 
engrossalgstjenester vedrørende 
informasjonsteknologisk utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende audiovisuelt utstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende informasjonsteknologisk utstyr; 
engroshandel med elektronisk utstyr til 
husholdningsbruk; bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse; utleie 
av alle slags presentasjonsmateriell innen reklame og 
markedsføring; abonnementer (arrangering av -) for 
telematikk-, telefon- eller datatjenester [internett]; 
innregistrering av tekstkommunikasjon og data; 
utvikling av varemerker; utvikling av 
forretningsstrategier; utvikling av reklamekonsepter; 
utvikling av virksomhetsøkonomiske konsepter; 
utvikling av reklamekampanjer for forretningsdrift; 
utvikling og implementering av markedsstrategier for 
andre; utvikling av administrative systemer for sykehus; 
utvikling og koordinering av frivilligprosjekter for 
veldedige organisasjoner; samling av statistiske data 
relatert til medisinsk forskning; reklame relatert til 
farmasøytiske produkter og in vivo bildeprodukter; 
utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og 
tjenester, for andre; tilveiebringe forretningsinformasjon 
og råd for forbrukere i valg av produkter og tjenester; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
distribusjon av kuponger; markedsføring av varer og 
tjenester for andre gjennom utdeling av kuponger; 
markedsføring av varer og tjenester for andre via 
datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; 
markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom 
informativ reklame; fremskaffelse av plass på 
nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
fremming av salg av andres varer og tjenester  
gjennom markedsføringarrangementer; markedsføring 
av varer og tjenester gjennom sponsing av 
internasjonale sportsarrangementer; formidling av plass 
på nettsteder for reklame av varer og tjenester; 
presentasjon av selskaper og deres varer og tjenester 
på internett; formidling av avtaler om kjøp og salg av 
varer og tjenester; markedsføring av varer og tjenester 
fra andre på internettetet; rådgivningstjenester relatert 
til kjøp av varer på vegne av virksomheter; 
forretningsforhandling og rådgivningstjenester innen 
salg av produkter og fremstilling av tjenester; 
forretningsrådgivning relatert til ledelse av virksomheter 
i offentlige sektor; arrangere forretningspresentasjoner 
relatert til kjøp og salg av produkter; markedsføring av 
varer og tjenester for andre ved å tilby sponsorer å 
knytte egne varer og tjenester til utmerkelsesordninger; 
markedsføring av varer og tjenester for andre ved å 
tilby sponsorer å knytte egne varer og tjenester til 
idrettsaktiviteter; markedsføring av varer og tjenester 
for andre ved å tilby sponsorer å knytte egne varer og 
tjenester til idrettskonkurranser; administrative tjenester 
knyttet til henvisning av klienter til advokater; 
forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over Internett; markedsføring av varer og tjenester 
for andre gjennom rabattkortprogrammer; rådgivende 
tjenester for forbereding og gjennomføring av 
kommersielle transaksjoner; behandling av 
telefonhenvendelser om annonserte varer og tjenester; 
reklametjenester relatert til apparater for in vivo-

bildedannelse; reklametjenester, salgsfremmende 
tjenester og markedsføringstjenester vedrørende 
kjøretøyer; bedriftsrådgivning relatert til konsultasjoner 
om markedsføring; online detaljhandelstjenester 
relatert til kofferter og reisevesker; annonsering av 
spesielle tjenester for promotering av varer; 
rådgivningsvirksomhet innen reklame og 
salgsfremmende tjenester; markedsføring av varer og 
tjenester gjennom sponsing; rådgivningstjenester 
knyttet til innkjøp av varer og tjenester; engrossalg 
relatert til kofferter og reisevesker; reklame relatert til 
transport og levering; formidling av data relatert til 
reklame; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
databehandling; rådgivning relatert til salg av 
virksomheter; samling av statistikk relatert til reklame; 
innsamling av selskapsinformasjon relatert til 
forretningsdrift; forberedelse av prosjektstudier relatert 
til forretningsspørsmål; bedriftskonsulenttjenester 
relatert til markedsføring av innsamlingsaksjoner; 
annonsetjenester relatert til fast eiendom; 
administrative tjenester for relokering av bedrifter; 
administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for 
legemidler; administrative tjenester knyttet til 
tannhelseforsikring; promotering av varer og tjenester 
for andre; annonsering, markedsføring og 
salgfremmende tjenester; reklame, markedsføring og 
PR-tjenester; pristilbud på varer og tjenester; 
competetive intelligence-tjenester (CI); tilveiebringe 
forbrukerproduktrådgivning om bærbare datamaskiner; 
tilveibringe forbrukerproduktinformasjon om bærbare 
datamaskiner; engrossalg relatert til 
hagebruksprodukter; forretningsassistanse relatert til 
forretningsimage; detaljhandel relatert til mat; 
bedriftsrådgivning relatert til restaurantdrift; 
bedriftsrådgivning relatert til vekstfinansiering; 
administrasjon relatert til markedsføring; 
bedriftsrådgivning relatert sandwichbardrift; rådgivning 
knyttet til analyse av forbrukeres kjøpsvaner; 
byråtjenester for promotering av sportspersonligheter; 
markedsføring innen rammen for software publisering; 
behandlingstjenester vedrørende registre, nemlig 
dokumentindeksering for andre; vedlikehold av 
virksomhetsregister [for andre]; vedlikehold av 
eiendelregister [for andre]; vedlikehold av registre [for 
andre]; vedlikehold av personopplysninger [for andre]; 
personalutvelgelse [for andre]; 
hotelladministrasjonstjenester [for andre]; 
kontoradministrasjon [for andre]; telefonsvarertjenester 
[for andre]; datasammenstilling for andre; kontorledelse 
[for andre]; salgsdemonstrasjon [for andre]; 
demonstrasjoner av varer; arrangering av 
demonstrasjoner for reklameformål; arrangering av 
presentasjoner for reklameformål; arrangering av 
presentasjoner til forretningsformål; promotere filmer 
for andre; datasøk i datafiler, for andre; tegning av 
teleabonnementer for andre; forhandling av 
forretningskontrakter for andre; innlede telefonsamtaler 
for andre; salg (engroshandel) av dataprogrammer; 
salg (detaljhandel) av dataprogrammer; samling av 
annonser for bruk på internett; administrasjon av 
avisabonnement [for andre]; online auksjonsbud for 
andre; datastyrt virksomhetsstyring [for andre]; 
anskaffelse av kontrakter [for andre]; utarbeidelse av 
annonser for andre; forretningsdrift av  virksomheter  
[for andre]; formidling av reklame for andre; ledelse av 
telefonsentre for andre; bedriftsledelse av idrettsanlegg 
[for andre]; plassering av annonser for andre; 
anskaffelse av forretningsstatistikk [for andre]; sporing 
av salgsvolum for andre; forretningsledelse av 
bensinstasjoner [for andre]; utarbeidelse av 
lønningslister [for andre]; ledelse av forretningskontorer 
for andre; ledelse av forretningsprosjekter [for andre]; 
kopiering av dokumenter for andre; forretningsdrift av 
kjøpesentre for andre; fremskaffelse av kontrakter for 
andre vedrørende salg av varer; anskaffelse av varer 
på vegne av andre virksomheter; computerassistert 
forretningsinformasjon; testing for avgjørelse av 
arbeidsferdigheter; forretningsrådgivningstjenester 
vedrørende utvelgelse av datamaskiner; behandling av 
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dokumenter for garantiregistrering for andre; 
anskaffelsestjenester for andre knyttet til 
kontorrekvisita; salgsfremming for andre gjennom 
rabattkupongprogrammer; utarbeiding av tilpassede 
annonser for andre; formidling av annonse- og 
markedsføringsavtaler for andre; administrering av 
kommersielle forretninger [for andre]; salgspromotering 
ved kassa, for andre; motta bestillinger på telefon for 
andre; visning av annonser for andre; administrasjon av 
hotellinsentivprogrammer for andre; bekreftelse av 
timeavtaler for andre; arrangering av distribusjon av 
reklameprøver som svar på telefonforespørsler; 
sammensetning for tredjeparter av en rekke 
telekommunikasjonstjenester slik at forbrukere enkelt 
kan sammenligne og kjøpe disse; arrangering og 
gjennomføring av auksjoner og omvendte auksjoner via 
data- og telekommunikasjonsnettverk; detaljhandel 
med forhåndsbetalte kort av tredjepart til kjøp av 
telekommunikasjonstjenester; abonnement på 
databasetjenester via telekommunikasjon; auksjon via 
telekommunikasjonsnett; søk etter og plassering av 
ledere; foretaksinformasjon (søk vedrørende -); 
oppkjøp (Business -) søk; rådgivningstjenester 
vedrørende søk etter sponsorer; salgsfremmende 
tjenester; kriminaløkonomiske tjenester; administrative 
tjenester; reklametjenester relatert til forretningsdrift; 
reklametjenester relatert til databaser; 
informasjonstjenester for kommersiell salg; 
detaljhandelstjenester for nedlastbare musikkfiler; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse; 
administrativ bistand og databehandlingstjenester; 
faktureringstjenester innen energi; rådgivningstjenester  
innen arbeidsformidling; outsourcingstjenester innen 
virksomhetsanalyse; outsourcingstjenester innen 
næringsvirksomhet; rådgivningstjenester innen 
virksomhetsanalyse; støttetjenester innen 
virksomhetsledelse; engrossalgtjenester vedrørende 
maskinvare; detaljhandeltjenester vedrørende 
maskinvare; optimalisering av websidetrafikk; 
annonsering av tjenester for andre forhandlere, som 
muliggjør kunder enkel sammenligning av tjenestene 
fra disse forhandlerne; markedsføringstjenester 
vedrørende søkemotorer; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via en webside; tilveiebringe 
søkbare online reklameveiledere; planlegging med 
hensyn til bedriftsledelse, nemlig å søke etter 
samarbeidspartnere for sammenslåing og 
virksomhetsoppkjøp samt for virksomhetsbedrifter; 
rådgivningstjenester innen sponsorsøk; promotering av 
salg av varer og tjenester for andre gjennom 
distribusjon av trykksaker og salgsfremmende 
konkurranser; fremme salg av tjenester [på vegne av 
andre] gjennom organisering av annonser og reklame; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; tilveiebringe 
administrative tjenester knyttet til online påmelding til 
akademiske kurs; markedsføring av varer og tjenester 
for andre gjennom reklame på nettsider; markedsføre 
varer og tjenester fra andre gjennom distribusjon av 
rabattkort; promotere varer og tjenester for andre via et 
globalt datanettverk; administrasjon av 
insentivordninger for å fremme salg av andres varer og 
tjenester; tilveiebringelse av søkbar nettbasert 
annonseguide med varer og tjenester av andre 
nettbaserte forhandlere på internettet; søkemotor 
optimalisering; søkemotoroptimalisering; markedsføring 
av varer og tjenester for andre gjennom 
kundebonusprogrammer; promotering av varer og 
tjenester for andre på Internett; promotering av varer og 
tjenester gjennom sponsing av idrettsarrangementer; 
reklame gjennom søkbare nettkataloger for varer og 
tjenester tilbudt på internett; utarbeidelse av kontrakter 
for andre, for å tilveiebringe tjenester; rådgivende 
tjenester knyttet til virksomhetsorganisering og -ledelse; 
tilveiebringe transportdokumentasjon for andre 
[administrative tjenester]; innkjøp av varer og tjenester 
for andre virksomheter; administrative tjenester ved 
besvarelse av anbudsinnbydelser; 

annonseringstjenester vedrørende finansielle tjenester; 
salgsfremmende tjenester for handel; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; presentasjon av varer og 
tjenester; reklame- og salgsfremmende tjenester; 
ledelse av forretningsprosjekter; ledelse av 
bedriftsverdivurderinger; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; forretningsledelse for sportsutøvere; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
forretningledelse av sportsklubber; virksomhetsledelse 
av detaljutsalg; virksomhetsledelse av engrosutsalg; 
virksomhetsledelse knyttet til e-handel; 
virksomhetsledelse for forfattere og skribenter; 
rådgivning og bistand for bedriftsledelse; 
salgsledelsestjenester; bedriftsledelsebistand; 
bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; fremskaffelse av datastyrt 
informasjon vedrørende forretningsledelse; 
informasjon- og datasammenstilling og analyse 
vedrørende forretningsledelse; bistand ved 
forretningsledelse i kommersiell franchisevirksomhet; 
bistand ved bedriftsledelse innen franchise; 
markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; administrere, organisere og 
gjennomføre messer for kommersielle og 
reklameformål; industriell ledelsesrådgivning inkludert 
kostnads-/avkastningsanalyser; forretningsledelse for 
fotballspillere; bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bistand ved forretningsledelse for 
industrielle eller kommersielle foretak; tilveiebringe 
virksomhetsledelse innen oppstartstøtte til andre 
virksomheter; rådgivning vedrørende 
forretningsledelse, også via internettet; bedriftsledelse, 
inkludert rådgivning om demografiske saker; bistand i 
bedriftsledelse innenfor rammen av en 
franchisekontrakt; assistanse og rådgivning knyttet til 
virksomhetsledelse og -organisering; 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsledelse for 
industrielle foretak; evalueringer knyttet til 
bedriftsledelse i profesjonelle virksomheter; 
evalueringer knyttet til bedriftsledelse i industrielle 
foretak; gjennomføring av nettbaserte 
spørreundersøkelser innen virksomhetsledelse; 
tilveiebringe bistand innen virksomhetsledelse og -
planlegging; rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsledelse av kommersielle foretak; 
evalueringer vedrørende forretningsledelse i 
kommersielle foretak; rådgivning og informasjon 
vedrørende kommersiell forretningsledelse; 
konsulenttjenester vedrørende virksomhetsledelse 
innen informasjonsteknologi; virksomhetsledelse av 
forsikringbyråer og forsikringsmeglere på utleiebasis; 
rårdgivnings- og veiledningstjenester knyttet til 
personalledelse; rådgivning relatert til bedriftsledelse 
og organisering; bedriftsledelse innen transport og 
leveringstjenester; virksomhetsorganisering og 
rådgivning  innen personalledelse; bilpark 
(forretningsledelse av en -) [for andre]; 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsledelse og 
forretningsdrift; forretningsledelse innen transport og 
levering; rådgivning vedrørende forretningsledelse og 
foretaksorganisering; faglig konsultasjon vedrørende 
forretningsledelse; rådgivning innen forretningsledelse 
og markedsføring; rådgivning vedrørende 
forretningsledelse av produksjonsvirksomheter; 
konsulenttjenester og rådgivning vedrørende 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; forretningsledelse for 
handelsselskap og for serviceselskap; 
vurderingsanalyse knyttet til bedriftsledelse; 
bedriftsledelse av logistikk for andre; 
virksomhetsledelse av engros- og detaljutsalgssteder; 
virksomhetsledelse innen helsevesenet; 
virksomhetsledelse innen transport; virksomhetsledelse 
av profesjonelle idrettsutøvere; tilveiebringe 
forretningsdata i form av adresselister; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; 
innsamlingstjenester vedrørende 
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markedsundersøkelsesdata; innlegging av 
computerdata; registrering av statistikkdata; 
transkripsjon av statistikkdata; sammenstilling av 
statistikkdata; fremskaffelse av forretningsdata; 
gjenfinning av markedsundersøkelsesdata; 
utarbeidelse av forretningsstatistikkdata; tilveiebringe 
informasjon relatert til kommersiell virksomhet og 
kommersiell informasjon via det globale datanettverket; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon, også via 
internettet, kabelnettverket eller andre former for 
dataoverføring; forretningsinformasjonstjenester 
tilveiebrakt på nett fra et globalt datanettverk eller 
internettet; bedriftsinformasjonstjenester levert på 
nettet fra en datatabase eller på internett; detaljhandel 
med alkoholholdige drikkevarer (untatt øl) gjennom 
globale datamaskinnettverk; sammenstilling av 
kataloger for publisering i globale datanettverk eller 
Internett; detaljhandel med alkoholfrie drikkevarer 
gjennom globale datamaskinnettverk; formidling av 
kommersiell informasjon fra nettbaserte databaser; 
fremskaffelse av kommersiell forretningsinformasjon 
ved hjelp av database; tilveiebringe 
tilsettingsinformasjon gjennom et globalt datanettverk; 
tilveiebringe rekrutteringsinformasjon gjennom et 
globalt datanettverk; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via et globalt datanettverk; 
tilveiebringe forretningsinformasjonskatalogtjenester, 
via et globalt datanettverk; detaljhandel med matvarer 
gjennom globale datamaskinnettverk; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via globale datanettverk; 
detaljhandel med øl gjennom globale 
datamaskinnettverk; fremskaffelse av datastyrt 
informasjon vedrørende forretningsjournaler; 
utarbeidelse av datastyrte skattemessige vurderinger 
[regnskap]; kompilering og systematisering av 
informasjon inn i databaser; tilbud om reklameplass i 
globale datanettverk; markedsundersøkelse ved hjelp 
av en database; reklametjenester tilveiebrakt via en 
database; oppdatering av annonseringsinformasjon på 
en database; oppdatering av forretningsinformasjon på 
en database; on-line annonsering på datanettverk; 
bemmaningsbyråtjenester for mennesker med 
datakunnskaper; konsulentvirksomhet knyttet til 
databehandling; innsamling av informasjon til 
databaser; systematisering av informasjon til 
databaser; markedsføring via databaser; 
ansettelsesrådgivningstjenester vedrørende 
databehandlingspersonell; informasjonstjenester 
vedrørende databehandling; fremskaffelse av 
datastyrte annonseringstjenester; fremskaffelse av 
datastyrt forretningsstatistikk; 
forretningsrådgivningstjenester vedrørende 
databehandling; rådgivningstjenester vedrørende 
databehandling; rekruttering av datapersonell; 
administrativ databehandling; automatisert 
databehandling; elektronisk databehandling; 
verifikasjon av databehandling; samling av databaser; 
datastyrte informasjonstjenester til evalueringer av 
forretningsmuligheter; databehandlingstjenester innen 
helsevesenet; databehandlingstjenester innen 
lønningsområdet; databehandlingstjenester innen 
transportområdet; datastyrte behandlingstjenester av 
forretningsinformasjon; datastyrt regnskap 
(Utarbeidelse av -); datastyrt sammenstilling av 
lagerregister; datastyrt utarbeidelse av lønningslister; 
datastyrt samling av ordrelister; datastyrt samling av 
kundeindekser; datastyrte online bestillingstjenester; 
databehandling for forretninger; databasetjenester for 
lagerbeholdninger; datastyrte 
forretningsjournaltjenester; datastyrte 
regnskapstjenester; datastyrt lagerstyring; datastyrte 
bedriftsinformasjonstjenester; datastyrt 
lagerlisteforberedelse; datastyrte forretningsjournaler; 
datastyrt regnskap; datastyrt markedsundersøkelse; 
dataassistert av forretningsinformasjon; datastyrt 
lagerlisteutarbeidelse; databasert lagerkontroll; 
datastyrte forretningsinformasjonstjenester; datastyrte 
forretningsundersøkelser; datastyrt 
kontoradministrasjon; datastyrt lagerbestilling; datastyrt 

lagerbehandling; datafangsttjenester; 
datainnlastingstjenester; datatranskripsjon; 
datastyringstjenester; databehandling; datastyrt 
databehandling; datainntasting og databehandling; 
datastyrt dataverifisering; rådgivning om analyse av 
forbrukeres kjøpsvaner og behov, basert på 
sensoriske, kvalitative og kvantitative data; 
sammenstilling av statistisk data for bruk innen 
vitenskapelig forskning; samling av statistiske data 
knyttet til virksomheten; sammenstilling og 
systematisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
analyse av data og statistikk fra 
markedsundersøkelser; formidling av data i dataformat 
vedrørende forretningsdrift; behandling, 
systematisering og administrasjon av data; tolkning av 
data fra markedsundersøkelser; oppdatering og 
vedlikeholde av data i databaser; datastyrt innsamling 
av data fra salgssteder for detaljhandel; sammenstilling 
av matematiske data; sortering av data i databaser; 
innsamling av data; databehandling for innsamling av 
data til forretningsformål; online promotering av 
datanettverk og nettsteder; forretningsrådgivning 
vedrørende administrering av informasjonsteknologi. 

  Klasse 38   SMS-tjenester; tekstmeldinger [SMS]; overføring av 
korte meldinger [SMS], bilder, tale, lyd, musikk og 
tekstkommunikasjon mellom 
mobilkommunikasjonsenheter; 
telekommunikasjonsrådgivning; 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe tilgang til 
bredbåndstelekommunikasjon; betjening av 
bredbåndstelekommunikasjonsnett; 
radiotelekommunikasjon; kringkastingstjenester og 
tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for video- 
og lydinnhold via en bestillingsprogramtjeneste via 
internett; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til 
video- og lydinnhold levert via en online videotorg-
tjeneste; elektronisk utveksling av data lagret i 
databaser som er tilgjengelige via 
telekommunikasjonsnettverk; kringkastingstjenester og 
tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for filmer 
og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; 
automatisk overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; overføring av informasjon 
om børsmarkedet ved hjelp av 
telekommunikasjonsmedier; levering av digital lyd 
og/eller video via telekommunikasjon; tilveiebringe 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverk eller databaser; signaloverføring for 
elektronisk handel via telekommunikasjonssystemer og 
datakommunikasjonssystemer; tilveiebringe trådløs 
telekommunikasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; sending og mottak 
[overføring] av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av 
telekommunikasjonstilgang og lenker til databaser og til 
internett; utleie av telekommunikasjonsenheter og -
utstyr for tilkobling til nettverke; fremskaffelse av 
telefonkatalogopplysninger til bruk ved 
telekommunikasjon; kommunikasjon av data ved hjelp 
av telekommunikasjon; fjernoverføring av data ved 
hjelp av telekommunikasjon; overføring av informasjon 
via optiske telekommunikasjonsnettverk; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester innen 
telekommunikasjon; fjernoverføring av lydsignaler ved 
hjelp av telekommunikasjon; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert telefoner og 
telefaksmaskiner; tilgang til telekommunikasjonskanaler 
for tv-shop-tjenester; tilbydelse av 
telekommunikasjonstilgang til et globalt 
computernettverk; tilveiebringe og leie ut 
telekommunikasjonsfasiliteter og -utstyr; leasing av 
telekommunikasjonslinjer for tilgang til datanettverk; 
tilveiebringelse av tilgang til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for tredjepartsbrukere; 
fremskaffelse av telekommunikasjonstilgang til 
databaser og internett; tilveiebringe informasjon innen 
telekommunikasjon; rådgivnings- og 
informasjonstjenester innen telekommunikasjon; 
dataoverføring og mottaktjenester via 
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telekommunikasjon; overføring av data via 
telekommunikasjon; kommunikasjon via multinasjonale 
telekommunikasjonsnettverk; informasjons- og 
rådgivningstjenester vedrørende 
telekommunikasjonstjenester; nettbaserte 
informasjonstjenester vedrørende telekommunikasjon; 
tilveiebringe tariffinformasjon om telekommunikasjon; 
tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser for 
datasentre; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til 
serversentere; overføring av telefon- eller 
telekommunikasjonssamtaler; fremskaffelse av 
telekommunikasjonsfasiliteter for utdanningsformål; 
tilveiebringe tilgang til telekommunikasjonsnettverk; 
informasjonstjenester relatert til telekommunikasjon; 
tilveiebringe telekommunikasjonskanaler for 
fjernhandel; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -
anlegg; rådgivning innen telekommunikasjon; 
tilveiebringelse av elektroniske 
telekommunikasjonsforbindelser; utleie av 
telekommunikasjonsapparater og -installasjoner; 
dataoverføringstjenester via 
telekommunikasjonsnettverk; veldedighetstjenester, 
nemlig telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av 
satellittkapasitet [telekommunikasjonvirksomhet]; 
elektronisk og telekommunikasjon overføringstjenester; 
elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; betjening av et 
telekommunikasjonsnettverk; luft-til-jord-
telekommunikasjonstjenester; nyhetsbyråtjenester for 
telekommunikasjon; dataoverførings- og 
telekommunikasjonstjenester; betjening av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av 
telekommunikasjonsrutere; aeronautiske 
telekommunikasjonstjenester; telefon- og 
telekommunikasjonstjenester; fiberoptiske 
telekommunikasjonstjenester; betjening av 
telekommunikasjonssatellitter; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; betjening av 
telekommunikasjonssystemer; interaktive 
telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe 
telekommunikasjonsfasiliteter; internettbaserte 
telekommunikasjonstjenester; utleie av 
telekommunikasjonsfasiliteter; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; 
telekommunikasjonstjenester levert via plattformer og 
portaler på internett og andre medier; 
telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-
handel på internett og andre elektroniske medier; 
telekommunikasjon via dataterminaler, telematikk, 
satellitter, radioapparater, telegrafer og telefoner; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig avskjæring og 
forhindring av uønskede anrop fra telefonselgere; 
telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler 
på internett og andre medier; telekommunikasjontilgang 
for video- og lydinnhold via en nettbasert 
bestillingsprogramtjeneste; 
telekommunikasjonstjenester innen telefoni tilveiebrakt 
via forhåndsbetalte telefonkort; 
telekommunikasjontilgang for filmer og tv-programmer 
via en bestillingsprogramtjeneste; 
telekommunikasjonstjenester tilveiebrakt ved hjelp av 
fiberoptiske nettverk; telekommunikasjonstjenester i 
form av innhenting av informasjon fra databanker; 
telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler 
på internett; telekommunikasjonskoblinger til et globalt 
kommunikasjonsnettverk eller databaser; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
fiberoptiske nettverkstjenester; 
telekommunikasjonstjenester via internett, intranett og 
ekstranett; telekommunikasjonstjenester via 
fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; 
telekommunikasjonstjenester for å tilveiebringe tilgang 
til databaser; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
elektronisk handel; telekommunikasjonstilgang til 
lydinnhold via internett; telekommunikasjonstilgang til 
videoinnhold via internett; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig personlig 
kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon av 
informasjon (inkludert nettsider); 

telekommunikasjonskoblinger til internett i et kafémiljø; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig ISDN-tjenester; 
telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller 
databaser; telekommunikasjonstjenester for 
telefaksoverføring av informasjon; 
telekommunikasjonstjenester for distribusjon av data; 
telekommunikasjonstjenester for kundetelefoner og 
kundesentre; telekommunikasjonstjenester for digitale 
nettverk; telekommunikasjon via fastnett; 
telekommunikasjon via e-post; 
telekommunikasjonstjenester innen telegrafi; 
telekommunikasjonstjenester mellom datanettverk; 
telekommunikasjonstjenester mellom 
finansinstitusjoner; telekommunikasjonstjenester via 
mobilnettverk; telekommunikasjonstjenester for 
satsfremstilling; telekommunikasjonstjenester for 
flypassasjerer; telekommunikasjonskoblinger til 
internett; telekommunikasjonskoblinger til databaser; 
telekommunikasjonskoblinger for 
telefonsamtalebrukere; telekommunikasjon-
portstasjonstjenester; telekommunikasjon; 
telekommunikasjonstilgang; rådgivningstjenester i 
forbindelse med datakommunikasjon; 
samtaleromtjenester for sosiale nettverk; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; tv-kringkastingstjenester for 
mobiltelefoner; kommunikasjonstjenester via 
fjernskriver; kommunikasjonstjenester mellom 
databaser; kommunikasjonstjenester innen rikstelefoni; 
kommunikasjonstjenester i form av telefonkiosker; 
kommunikasjonstjenester via satellitt; faksimile 
overførings- og gjenfinningstjenester; 
kommunikasjonstjenester via kabel; 
kommunikasjonstjenester via radio; 
satellittkringkastingstjenester vedrørende 
sportsbegivenheter; informasjonstjenester vedrørende 
kringkasting; kringkasting over internett (webcasting); 
brukertilgang til søkemotorer; liveoverføringer 
tilgjengelig via hjemmesider på internett [webkamera]; 
overføring av informasjon og data via nettbaserte 
tjenester og internett; elektronisk tjenester innen 
innsamling og overføring av meldinger; tilveiebringe 
virtuelle private nettverk (VPN) -tjenester; 
webmeldingstjenester; utleie av apparater og 
instrumenter for fjerndatabehandling; digitale 
overføringstjenester for lyd- og videodata; overføring av 
lyddata via internett; overføring av videodata via 
internett; overføring av informasjon om et bredt utvalg 
av emner, inkludert på internett og over et globalt 
datanettverk; tilveiebringe brukertilgang til et globalt 
datanettverk og nettsteder som inneholder informasjon 
om et bredt utvalg av emner; brukertilgang til et globalt 
datanettverk og nettsteder som inneholder informasjon 
om et bredt utvalg av emner; tilveiebringelse av 
flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk for 
overføring og spredning av informasjon innen et bredt 
spekter; elektronisk overføring av bilder, fotografier, 
grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt 
datanettverk; tilveiebringe tilgang til en elektronisk 
markedsplass [portal] via datanettverk; tilgang til en 
elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk; 
nettbaserte forum for overføring av meldinger blant 
databrukere; tilveiebringe tilgang til elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og elektroniske databaser; 
kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [VPN]; 
nettbasert dokumentlevering via et globalt datanettverk; 
kringkasting av programmer gjennom et globalt 
datanettverk; tilveiebringe tilgang til og leasing av 
tilgangstid til datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til 
og leasing av tilgangstid til databaser; tilgang til og leie 
av tilgangstid til en database; overføring av meldinger 
og bilder via datamaskin; elektronisk 
kommunikasjonstjeneste ved hjelp av datamaskin; 
tilveiebringe flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; kommunikasjon via analoge 
og digitale dataterminaler; tiveiebringe tilgang til 
databaser på internett; overføring av informasjon 
mellom datamaskiner og arbeidsstasjoner; interaktive 
kommunikasjonstjenester ved hjelp av datamaskiner; 
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tilveiebringe tilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; overføring av lyd- og 
videoinnhold via datanettverk; tilby tilgangstid til et 
globalt datanettverk; utleie av tilgangstid til et globalt 
datanettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer 
via internett; utleie av tilgangstid til databaser; tilgang til 
informasjon i datanettverk; tilgang til nettbaserte 
databaser; tillgangstjenester til globale datanettverk; 
tilveiebringelse av datatilgang til 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til 
databaser; kommunikasjon via datamaskin; overføring 
av databehandlede dokumenter; tilveiebringe 
elektroniske datalenker; kommunikasjonstjenester via 
datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler; 
sammenkoblingtjenester for databaser; tilgang til 
datanettverk; tale- og dataoverføringstjenester; 
telematikktjenester [datakommunikasjon]; internasjonal 
dataoverføring; elektroniske datautvekslingstjenester; 
tilgang til databaser og informasjon via globale 
datanettverk; kommunikasjon via og mellom 
datamaskiner og dataterminaler; tilgang til bestilling av 
dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringe 
brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; 
tilveiebringe tilgang til databaser i datanettverk; tilgang 
til databaser i datanettverk; tilgang til dataprogrammer i 
datanettverk; brukertilgang til dataprogrammer i 
datanettverk; dataoverføring av informasjon tilgjengelig 
via en kode eller en terminal; dataassistert overføring 
av meldinger, informasjon og bilder; 
dataoverføringstjenester med høy bitrate for 
telenettoperatører; datatjenester i forbindelse med 
elektronisk post; dataoverføringstjenester over 
telematiske nettverk; datakommunikasjon via 
elektronisk post; datakommunikasjonstjenester 
tilgjengelig via passord; dataassistert overføring av 
informasjon og bilder; datakommunikasjon via 
elektroniske midler; datakommunikasjonstjenester 
tilgjengelig via tilgangskode; dataoverføring via 
elektronisk post; dataassistert overføring av beskjeder 
og bilder; datakommunikasjon for overføring av 
informasjon; datamaskinstøttet overføring av tekst; 
datamaskinstøttet overføring av lyd; dataoverføring via 
kommunikasjonssatellitt; dataassistert overføring av 
bilder; datastyrt konsultasjon av telefonkataloger; 
dataoverføring for andre; datastyrte 
kommunikasjonstjenester; datakommunikasjon og 
internettilgang; datastyrte telefonitjenester; 
datanettverkkommunikasjonstjenester; 
datatelefonitjenester; dataoverføring; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; datastreaming; 
dataoverføringstjenester; datasamband; 
dataoverføringstjenester ved bruk av datamaskin; 
dataoverføring og datakringkasting; overføring, 
kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og 
bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; overføring av 
lyd, video og data via kabel, satellitt, datanettverk, 
telefonlinjer og ISDN-linjer; overføring, kringkasting og 
mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, 
tekst og data; overføring og distribusjon av data eller 
audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller 
internett; overføring av data eller audiovisuelle bilder 
via et globalt datanettverk eller internett; distribusjon av 
data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk 
eller internett; overføring av data ved hjelp av 
elektronisk bildebehandling via telefonforbindelse; 
overføring av meldinger, data og innhold via internett 
og andre kommunikasjonsnettverk; 
kommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring 
av data og dokumenter mellom datamaskinbrukere; 
elektronisk overføring av data og dokumenter via 
dataterminaler og elektroniske enheter; internett- og 
digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske 
data; tilveiebringe kommunikasjonsinnretninger for 
utveksling av data via elektroniske midler; 
fremskaffelse av tilgang til databaser som inneholder 
data eller dokumenter for fjernkonsultasjon; overføring 
av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og 
alle andre data; overføring og spredning av informasjon 

og data via datanettverk og internett; satellittoverføring 
av data via et online globalt datanettverk; trådløs 
overføring av data via trådløse programprotokoller; 
levering av meldinger og data ved elektronisk 
overføring; overføring av data, lyd og bilder via 
satellitter; trådløs overføring av data via digital 
mobiltelefoni; overføring av informasjon og data via 
datanettverk og internett; overføring av datastyrt data 
ved hjelp av kabel; elektronisk overføring av data og 
dokumenter via dataterminaler; overføring av datastyrt 
data ved hjelp av tv; tilveiebringe pakkesvitsjing som 
tilkoblingstjenester for overføring av data; tilgang til 
data- og kommunikasjonsnettverk med høy hastighet; 
kommunikasjonstjenester for utveksling av data i 
elektronisk form; fremskaffelse av 
kommunikasjonsfasiliteter for utveksling av digitale 
data; sikker overføring av data, lyd eller bilder; 
fremskaffelse av kommunikasjonsfasiliteter for 
utveksling av elektroniske data; tilveiebringe tilgang til 
data via internett; tilveiebringe tilgang til data på 
kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av 
meldinger, data og dokumenter; satellittoverføring av 
lyd, bilder, signaler og data; overføring av data via 
audiovisuelle apparater; kabeloverføring av lyd, bilder, 
signaler og data; sikret data, lyd og bilde 
overføringtjenester; nettverksoverføring av lyder, bilder, 
signaler og data; overføring av data via elektroniske 
midler; digital overføring av data via internett; trådløs 
overføring av data via internett; overføring av data-, lyd-
, video- og multimediafiler; overføring av data via ISDN-
linjer; overføring av datastyrte data via radio; tilgang til 
data via internett; elektroniske posttjenester for data og 
tale; kommunikasjonstjenester for elektronisk 
overføring av data; overføring av data via telefonlinjer; 
tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; overføring 
av data via satellitt; trådløs elektronisk overføring av 
data; overføring av data via mikrobølger; overføring av 
data via telefon; elektronisk overføring av meldinger og 
data; overføring av data via telefaks; overføring av data 
via fjernskriver; overføring av data via personsøking; 
overføring av data via internett; elektronisk overføring 
av direktemeldinger og -data; overføring av data, 
meldinger og informasjon; overføring av data via kabel; 
tilveiebringe tilgang til data i datanettverk; overføring av 
data via datanettverk; trådløs overføring av data via 
trådløs overføring av data [WAP]; pakkeoverføring av 
data og bilder; elektronisk overføring av data; digital 
overføring av data; overføring av data og informasjon 
via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; tilgang 
til data i datanettverk; overføring av datastyrte data; 
fjerntilgang til data; overføring av data; transmisjon av 
data; laseroverføring av data; streaming av data. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av kulturelle aktiviteter; 
administrasjon [organisering] av kulturelle aktiviteter; 
video- og dvd-filmproduksjon; forlagstjenester innen 
digital video, lyd og multimediaunderholdning; 
forlagstjenester; forlagstjenester, utenom trykking; 
nettbaserte digitale forlagstjenester; elektroniske 
forlagstjenester; underholdning, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; opplæring; opplæring i datalagring; 
opplæring i dataprogrammering; opplæring i 
kommunikasjonsteknikker; opplæring av sportsspillere; 
opplæring og undervisning; coaching; sportsveiledning, 
-coaching og -instruksjon; personlig coaching 
[opplæring]; tilveiebringe kulturelle aktiviteter; ledelse 
av kulturelle aktiviteter; musikkforlagstjenester; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering av idrettsarrangementer innen 
fotball; arrangering og ledelse av treningsprogrammer i 
fotball; arrangering og ledelse av treningsprogrammer i 
fotball for ungdom; produksjon av filmer om aspekter 
ved fotball; fotballeirer; fotballakademitjenester; 
fotballundervisning; treningsleirtjenester; 
underholdningstjenester innen data- og videospill; 
ledelse av arrangementer for sportsklubber; ledelse av 
nettbaserte opplæringsøkter om fysisk trening; 
veiledning i fysisk trening; tilsyn av fysisk trening; 
instruksjon i fysisk trening; trening og trim; arrangering 
og ledelse av konferanser, utdanningsmesser, 
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forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; 
tilveiebringe nettbaserte interaktive dataspill; 
fremskaffelse av et nettbasert magasin med 
informasjon om dataspill; tilveiebringelse av dataspill 
som er tilgjengelig over nettverket av nettverksbrukere; 
tilveiebringelse av nettbasert informasjon vedrørende 
dataspill og dataforbedringer for spill; elektroniske 
spilltjenester, inkludert  å tilveiebringe dataspill online 
eller via et globalt datanettverk; tilveiebringe interaktive 
dataspill beregnet til flere spillere via internettet og 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; interaktive 
dataspilltjenester; opplæring og videregående 
opplæring for personalutvikling; publisering av dataspill; 
opplæring av sportstrenere; opplæring i 
forretningsledelse; opplæring i jobbferdigheter; 
opplæring vedrørende datateknikker; opplæring i 
utforming av datalager; opplæring i utvikling av 
programvaresystemer; opplæring i betjening av 
dataprogrammer; opplæring i design av 
softwaresystemer; opplæring innen design; opplæring i 
betjening av datastyrte systemer; databasert 
opplæring; tilveiebringe nettbasert opplæring; 
utdanning og opplæring i datamaskiner; fremskaffelse 
av opplæring og utdanning; datastyrt opplæring i 
karriererådgivning; rådgivningstjenester i forbindelse 
med opplæring; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; tilveiebringe opplæring i bruk av 
datamaskiner; teknisk opplæring vedrørende sikkerhet; 
tilveiebringe opplæring, undervisning og veiledning; 
organisering av opplæringskurs; utførelse av 
opplæringsseminarer; faglige opplæringstjenester; 
undervisnings- og opplæringstjenester; tilveiebringelse 
av kontinuerlig opplæringskurs; tilveiebringelse av 
nettbaserte opplæringsseminarer; arrangering og 
ledelse av opplæringsseminarer; fremskaffelse av 
datarelaterte opplæringskurs; opplæring i utvikling av 
dataprogrammer; opplæring i betjening av 
programvaresystemer; opplæring vedrørende 
databehandlingsteknikker; opplæring innen 
kommunikasjonsteknologi; industriell opplæring; 
kontinuerlig opplæring; tilveiebringelse av opplæring; 
organisering av opplæring; arrangering og ledelse av 
treningsprogrammer for amerikansk fotball; arrangering 
og ledelse av treningsprogrammer i amerikansk fotball 
for ungdom; rådgivning om fysisk trening; 
utdanningstjenester i form av veiledning; 
opplæringstjenester i form av veiledning; organisering 
av idrettsveiledning; informasjon vedrørende utdanning 
tilveiebrakt på nett fra database eller internett; 
fremskaffelse av informasjon vedrørende fysisk 
opplæring via et nettsted; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon vedrørende spillere av spill; ledelse av 
treningstimer; ledelse av sportsarrangementer; 
produksjon av videobånd til bedrifter i pedagogisk 
opplæring for bedrifter; opplæringstjenester vedrørende 
detaljhandelsmarkedsføring; forelesningstjenester 
vedrørende markedsføringsferdigheter; opplæringskurs 
i strategisk planlegging vedrørende annonsering, 
promotering, markedsføring og forretningsvirksomhet; 
ansattopplæringstjenester vedrørende detaljhandel; 
utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; 
utgivelse av magasiner i elektronisk form på internett; 
utgivelse av blader i elektronisk form på internett; 
utgivelse av trykksaker, utenom reklametekster, i 
elektronisk form; idrettscoaching; e-sportscoaching; 
livscoaching (undervisning); treneropplæringstjenester; 
trenertjenester for sportsaktiviteter; personlig 
trenertjenester; personlig trener [mosjon og trim]; 
nettbaserte publiseringstjenester; nettbaserte 
referansebibliotek; nettbaserte spilltjenester; 
tilveiebringe nettbaserte videospill; fremskaffelse av 
nettbaserte leksjoner; tilveiebringelse av nettbaserte 
utgivelser; tilveiebringelse av nettbaserte 
læreprogrammer; tilveiebringe nettbaserte 
undervisningskurs; nettbaserte utgivelse av 
multimediamateriell; utleie av audio/visuelt og 
fotografisk utstyr og fasiliteter; tilveiebringe 
billettjenester for forhåndsbestilling for underholdning-, 
sports- og kulturarrangementer; sport og 

fitnesstjenester; veiledning i sport; utleietjenester 
vedrørende utstyr og fasiliteter for utdanning, 
underholdning, sport og kultur; utdanningstjenester 
vedrørende sport; undervisningstjenester vedrørende 
sport; underholdningstjenester vedrørende sport; 
underholdningstjenester vedrørende e-sport; 
tilrettelegging og utførelse av sport og spill; tilveiebringe 
nyheter angående sport; fremskaffelse av 
instruksjonskurs vedrørende sport; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende sport; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til sport; utdannings- og 
opplæringstjenester relatert til sport; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende e-sport; utleie av utstyr til bruk 
på sportsarrangementer; personalopplæring i bruk av 
elektrisk utstyr; utleie av utstyr for bruk på 
gymnastikkarrangementer; opplæring innen 
databehandling; utdanning og opplæring innen 
elektronisk databehandling; opplæring innen 
annonsering; arrangering av opplæringskurs; 
utdannings- og opplæringstjenester; organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; tilveiebringelse av 
utdanningskurs, forelesninger, seminarer og 
yrkesopplæringsprogrammer for arbeidsløs ungdom; 
personalopplæringstjenester vedrørende moderne 
kontorteknologi; rådgivningstjenester vedrørende 
ledelsesopplæring; utdanningstjenester vedrørende 
forretningsopplæring; faglig kompetanseopplæring 
(Fremskaffelse av -); elektronisk 
databehandlingsopplæring; utførelse av arrangementer 
innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt 
idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av dataassisterte 
tekniske systemer; opplæringstjenester knyttet til 
installasjon av datastyrte testsystemer; 
opplæringstjenester vedrørende vedlikehold av 
datastyrte testsystemer; opplæringstjenester 
vedrørende datastøttet teknisk design; 
opplæringstjenester vedrørende reparasjon av 
datastyrte testsystemer; opplæringstjenester 
vedrørende helse og sikkerhet; opplæringstjenester 
vedrørende vedlikehold av datamaskiner; 
opplæringstjenester vedrørende datastøttet design; 
opplæringstjenester vedrørende datastøttet produksjon; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av 
informasjonsteknologi; opplæringstjenester vedrørende 
reparasjon av datamaskiner; opplæringstjenester 
vedrørende datamaskinsassistert prøving; 
opplæringstjenester vedrørende salg av kjøretøy; 
opplæringstjenester vedrørende installasjon av 
datamaskiner; opplæringstjenester knyttet til 
forretningsledelse; opplæringstjenester relatert til 
taleteknikk; opplæringskurs vedrørende 
dataprogramvare; opplæringskurs vedrørende 
databasedesign; opplæringstjenester vedrørende 
datamaskiner; opplæringstjenester vedrørende 
logistikk; opplæringkurs vedrørende datamaskinvare; 
opplæringstjenester vedrørende detaljhandelsledelse; 
opplæringstjenester vedrørende datasystemer; 
opplæringstjenester vedrørende stemmebruk; 
opplæringskurs vedrørende systemanalyse; 
opplæringstjenester vedrørende forretningsledelse; 
opplæringstjenester vedrørende datakommunikasjon; 
opplæringstjenester vedrørende mosjon; 
opplæringstjenester tilveiebrakt av simulatorer; 
opplæringstjenester vedrørende forretningsliv; 
opplæringstjenester for lydteknikkere; 
opplæringstjenester for kommunikasjonsferdigheter; 
opplæringskurs i kundeservice; opplæringstjenester for 
datautdanning; fremskaffelse av informasjon, 
kommentarer og artikler innen musikk via datanettverk; 
billettreservasjon- og bestillingstjenester for 
arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur; organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; tilveiebringe nyhetsbrev innen dataspill via e-
post; tilrettelegging og utførelse av arrangementer 
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innen idrett og kultur; tilveiebringe undervisning og 
utstyr innen fysisk trening; utdanning innen kunst 
framført gjennom korrespondansekurs; organisering av 
konferanser og symposier innen medisinsk vitenskap; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon innen 
dataspillunderholdning; utførelse av arbeidsgrupper 
[opplæring]; veiledning [utdanning og opplæring]; 
utdanning, undervisning og opplæring; opplæring i 
fremvisning av mat; trafikksikkerhetsopplæring; 
utdanningstjenester vedrørende vannsikkerhet; 
utdanningstjenester vedrørende trafikksikkerhet; 
kjøreundervisning i trafikksikkerhet; nettbaserte 
bibliotekstjenester, nemlig elektroniske 
bibliotekstjenester som inkluderer aviser, magasiner, 
fotografier og bilder via et nettbasert datanettverk; 
informasjon i forbindelse med utdanning og 
underholdning, fra en database eller internett eller i 
form av tv- eller radioprogrammer; informasjon 
vedrørende underholdning, tilveiebrakt via nett fra en 
database eller internettet; tilveiebringe dataspill som er 
tilgjengelig av brukere på et globalt nettverk og/eller 
internettet; spilltjenester vedrørende virtuell virkelighet 
tilveiebrakt på nett fra et datanettverk; fremskaffelse av 
informasjon vedrørende nettbasert underholdning fra 
en database på internettet; tilveiebringelse av 
elektroniske publikasjoner fra et globalt datanettverk 
eller internett, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av 
publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internettet 
som kan gjennomgås; tilveiebringe informasjon innen 
underholdning ved hjelp av et globalt datanettverk; 
informasjon i forbindelse med underholdning og 
utdanning fra en database eller internett; publisering av 
materiale som er tilgjengelig fra databaser eller fra 
internettet; fremskaffelse av nettbasert utdanning fra 
databaser, via internettet eller extranett; nettbaserte 
spilltjenester fra et datanettverk for underholdnings- og 
videregående utdanningsformål; elektroniske 
spilltjenester tilveiebrakt fra en database eller via 
internettet; publisering av elektroniske aviser 
tilgjengelige via globalt datanettverk; 
underholdningstjenester tilveiebrakt på nett fra 
database eller internettet; elektroniske spilltjenester 
levert via et globalt datanettverk; programmering 
[planlegging av programmer] på et globalt datanettverk; 
spilltjenester tilveiebrakt gjennom kommunikasjon med 
dataterminaler eller mobiltelefon; spilltjenester i form av 
kommunikasjon fra dataterminaler eller mobiltelefoner; 
nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk eller 
mobilnettverk; publisering av materiale på magnetiske 
eller optiske datamedier; tilveiebringelse av opplæring 
via et globalt datanettverk; tilveiebringe opplæring via 
et globalt datanettverk; spilltjenester tilbudt online fra et 
datanettverk; fremskaffelse av spill via et databasert 
system; tilveiebringe informasjon om underholdning via 
datanettverk; yrkesutdanning vedrørende sikkerhet i 
hjemmet; utdanning innen arbeidshelse og -sikkerhet; 
utdannings- og opplæringstjenester innen arbeidshelse 
og -sikkerhet; opplæring i catering; opplæring av 
svømmelærere; opplæring i yoga; opplæring av lærere; 
opplæring i elektroteknikk; opplæring i 
arbeidsrelasjoner; opplæring i filosofi; opplæring i 
forretningsferdigheter; opplæring i elektronikk; 
opplæring av salgspersonale; opplæring av 
toastmastere; opplæring av racerførere; opplæring av 
dommere; opplæring for billøp; opplæring og 
videregående opplæring for personal-, gruppe- og 
organisatorisk utvikling; opplæring i håndtering av 
hunder; opplæring vedrørende salg; opplæring 
vedrørende ansettelsesmuligheter; opplæring 
vedrørende maskinvare; opplæring i bruk av kraner; 
opplæring i vedlikehold av tekstbehandlere; opplæring 
innen medisin; tilrettelegging av spill og konkurranser 
via internett; rådgivning innen utdanning, opplæring og 
videregående opplæring, samt underholdning via 
kundesentre og kundetelefoner; opplæring innen bruk 
av kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære 
instrumenter og utstyr; grunnleggende og videregående 
opplæring for personalressursutvikling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 

opplæring; teknikker for forebygging av blindhet 
(Opplæring i -); fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med opplæring; utdanning og opplæring 
innen bilteknikk; yrkesveiledning i forbindelse med 
utdanning og opplæring; kurs (Opplæring -) vedrørende 
forsikring; tilveiebringe opplæring i bruk av 
datatastaturer; teknisk opplæring vedrørende 
brannfare; tilveiebringelse av opplæring i kjøring av 
motorkjøretøy; kurs (Opplæring -) vedrørende jus; kurs 
(Opplæring -) vedrørende finans; 
konsultasjonstjenester vedrørende opplæring av 
ansatte; organisering av seminarer vedrørende 
opplæring; teknisk opplæring vedrørende hygiene; kurs 
(Opplæring -) vedrørende medisin; know-how 
formidling [opplæring]; konsultasjon vedrørende 
utdanning og opplæring; utleie av spill; tilveiebringe 
spill; arrangering av spill; informasjon vedrørende 
dataspillunderholdning tilveiebrakt over nett fra en 
database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; 
informasjon i forbindelse med nettbasert 
dataspillunderholdning fra en database eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; produksjon og presentasjon 
av lyd- og videoinnspillinger, samt stillbilder og 
bevegelige bilder; tilveiebringe aldersmerking for tv-, 
film-, musikk-, video- og videospillinnhold; tilveiebringe 
digitale lydinnspillinger, ikke nedlastbare, fra internettet; 
underholdningstjenester for matching av brukere med 
lyd- og videoinnspillinger; produksjon og distribusjon av 
lyd-, film- og videoinnspillinger; utleie av apparater for 
innspillinger av videosignaler; utleie av apparater for 
innspilling av lydsignaler; redigering eller innspilling av 
lyd og bilder; utleie av belysning til bruk på tv-
innspillinger; produksjon av lyd- og bildeinnspillinger på 
lyd- og bildebærere; innspillingsstudiotjenester for 
produksjon av lydbærende plater; tilveiebringe 
nettbasert informasjon innen dataspillunderholdning; 
innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; 
presentasjon og utleie av lyd- og bildeinnspillinger; 
utleie av videospillapparater; undervisning i utvikling av 
datamaskiner; utvikling av utdanningsmateriale; 
utvikling av pedagogiske håndbøker; utvikling av 
utdanningskurs og eksaminasjoner; utvikling av 
formater for filmer; utvikling av formater for tv-
programmer; utvikling av internasjonale 
utvekslingsprogram for studenter; opplæring for 
håndtering av vitenskapelige instrumenter og apparater 
for forskning i laboratorier; teknologiske 
utdanningstjenester; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til kroppsøving via et nettsted; utdannings-, 
opplærings- og undervisningstjenester relatert til 
fabrikasjon og produksjon; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; rådgivning i forbindelse med 
reservasjonstjenester innen idretts-, vitenskapelige og 
kulturarrangementer via kundesentre og 
kundetelefoner; utdannings- og undervisningstjenester 
relatert til musikk og dans; fremskaffelse av tjenester 
vedrørende sosiale klubber; opplæring vedrørende 
fremskaffelse av juridiske tjenester; organisering av 
opplæringskurs vedrørende design; opplæring i design 
av integrerte kretser; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til spill; 
utdanningstjenester relatert bruk av kvantecomputere; 
rådgivende tjenester vedrørende utdanning; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; publisering 
og utgivelse av vitenskapelige artikler vedrørende 
medisinsk teknologi; utdanningstjenester vedrørende 
bruk av datamaskiner i forretningsliv; 
billettinformasjonstjenester for sportsarrangementer; 
billettinformasjonstjenester for e-sportsarrangementer; 
utleie av sports- eller treningsutstyr; tilveiebringelse av 
fasiliteter for sportstrening; tilveiebringe billetter til 
sportsbegivenheter; organisering av sportsaktiviteter for 
sommerleirer; tilveiebringe sportsfasiliteter for ski; 
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tilveiebringelse av sportsfasiliteter for bueskyting; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for 
sportsarrangementer; billettreservasjon og 
bookingtjenester for e-sportsarrangementer; 
tilveiebringe fasiliteter for sportsarrangementer; 
produksjon av sportsarrangementer for film; produksjon 
av sportsarrangementer for radio; tilveiebringe 
fasiliteter for sportsturneringer; klubbhus med å 
tilveiebringe sportsfasiliteter; tilveiebringelse av 
fasiliteter for sportsrekreasjon; organisering av lokale 
sportsbegivenheter; presentasjoner med audiovisuelle 
displayer; videregående utdannelse; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; arrangering av 
demonstrasjoner for underholdningsformål; arrangering 
av demonstrasjoner for opplæringsformål; arrangering 
av demonstrasjoner for utdanningsformål; tilveiebringe 
pedagogiske demonstrasjoner; tilveiebringe 
informasjon innen utdannelse; arrangering av 
presentasjoner for utdanningsformål; arrangering av 
presentasjoner for opplæringsformål; arrangering av 
presentasjoner for underholdningsformål; undervisning 
i skriving av dataprogrammer; komponering av musikk 
for andre; fotografisk komposisjon for andre; 
produksjon av videoplater for andre; 
datamaskinsopplæringstjenester; layouttjenester, andre 
enn for reklameformål; filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; skriving på bestilling for andre, ikke 
reklametekster; mikrofilming for andre; 
musikktranskribering for andre; trening innen helse og 
velvære; opplæring i PR; rådgivning i forbindelse med 
opplæring og videregående opplæring; 
underholdningstjenester for matching av brukere med 
dataspill; arrangering og ledelse av pedagogiske 
arrangementer; fremskaffelse av underholdning via 
podcast; utarbeidelse [skriving] av podcaster; 
militærbasert trening; utdanningstjenester vedrørende 
fysisk trening; fremskaffelse av utdanningstjenester 
vedrørende trening; fremskaffelse av 
helseklubbfasiliteter [fysisk trening]; undervisningskurs 
vedrørende fysisk trening; fremskaffelse av instruksjon 
vedrørende trening; instruksjon i fysisk trening for 
voksne og barn; underholdning i form av fotballspill; 
organisering, arrangering og gjennomføring av 
fotballkamper; fysiske treningstjenester; booking av 
treningsfasiliteter; fremskaffelse av treningsfasiliteter 
for unge mennesker; vurdering av fysisk kondisjon for 
treningsformål; fremskaffelse av fasiliteter for 
arbeidstrening; kunstgalleritjenester tilveiebrakt på nett 
via en telekommunikasjonslink; arrangering av årlige 
konferanser vedrørende telekommunikasjon; kulturelle 
tjenester; tv-guide-tjenester; utdanningstjenester for 
forebygging av blindhet; utleietjenester for lyd- og 
videoutstyr; nyhetsprogramtjenester for radio eller tv; 
klubbtjenester i form av underholdning; spilltjenester fra 
kommunikasjonsnettverk; mentortjenester innen 
forretning; administrasjon [organisering] av 
spilltjenester; administrasjon [organisering] av 
underholdningstjenester; konferansetjenester; 
organisering av webinarer; underholdning i form av tv-
programmer med webkamera; tilveiebringe 
multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
fremskaffelse av underholdningsinformasjon via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
søketjenester vedrørende fotografibiblioteker; 
bokklubb-tjenester vedrørende informasjon relatert til 
bøker; ledelse av forretningskonferanser; ledelse av 
telefonkonkurranser; ledelse av undervisningskurs; 
ledelse av utdanningstjenester; utførelse av 
opplæringskurs innen teknologi og innovasjon; 
coaching i økonomiske og ledelsesmessige forhold; 
produksjon av kursmateriale distribuert på 
ledelseskurs; produksjon av kursmateriale distribuert 
på ledelsesseminarer; utdanning- og 
opplæringstjenester i forbindelse med bedriftsledelse; 
utdannings- og opplæringstjenester innen 
bedriftsledelse; databaserte utdanningstjenester innen 
forretningsledelse; publisering av arbeidsmanualer for 
forretningsledelse; utdanningstjenester vedrørende 

forretningsfranchiseledelse; tilveiebringe 
opplæringskurs i forretningsledelse; tilveiebringe 
elektroniske utgivelser fra et globalt datanettverk eller 
internett, ikke nedlastbart; publisering av redaksjonelt 
innhold av nettsider tilgjengelige via et globalt 
datanettverk; utdanningstjenester for formidling av 
undervisningsmetoder vedrørende databehandling; 
spilltjenester fra datanettverk og globale 
kommunikasjonsnettverk; utdanning i CAD [DAK] 
(dataassistert konstruksjon); tilveiebringe datalevert 
testing og vurdering i utdanningssammenheng; 
undervisningsprogrammer for oppsett av 
databehandling; tilveiebringe dataassisterte 
undervisningskurs; rådgivningstjenester vedrørende 
dataopplæring; utdanning innen databehandling; 
undervisningstjenester vedrørende databehandling; 
undervisning i reparasjon av datamaskiner; 
undervisning i vedlikehold av datamaskiner; 
utdanningstjenester vedrørende datamaskiner; 
tilveiebringe nettbaserte dataspill; opplæringstjenester 
innen dataprogramvareutvikling; veiledning i 
databehandling; bibliotekstjenester tilveiebrakt via en 
datastyrt database med informasjon hentet fra aviser; 
bibliotekstjenester tilveiebrakt ved hjelp av datastyrt 
database; opplæring av personale for sikring av 
maksimal sikkerhetsbeskyttelse; databaserte 
bibliotekstjenester; datastøttete kroppsøvingstjenester; 
dataopplæring; sikkerhetsopplæring vedrørende 
boreteknologi; bibliotekstjenester vedrørende data 
lagret og hentet ved hjelp av elektroniske midler; 
tilveiebringe nettbasert informasjon om data- og 
videospillstrategier; analyse av utdanningsrelaterte 
testresultater og data for andre; analyse av 
utdanningspoeng og -data for andre; 
opplæringstjenester vedrørende bruk av 
dataprogramvare; utdanningstjenester vedrørende 
anvendelse av datasystemer; fremskaffelse av 
undervisning vedrørende dataprogrammering; 
opplæring i bruk og betjening av dataprosessorer; 
sports- og rekreasjonssaktiviteter; fremskaffelse av 
sports- og rekreasjonstjenester; organisering av lokale 
sports- og kulturarrangementer; tilveiebringelse av 
nettbasert underholdning i form av fantasisportsligaer; 
tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av 
spilleturneringer, fantasisportsligaer og spilleshow; 
undervisning og opplæring i forretning, industri og 
informasjonsteknologi; fremskaffelse av 
undervisningskurs i ledelse av informasjonsteknologi; 
utgivelse av bøker vedrørende informasjonsteknologi; 
tjenestegjøre på sportskonkurranser; produksjon av e-
sportsarrangementer; organisering av e-
sportskonkurranser; organisering av e-sportsaktiviteter; 
tilveiebringe e-sportsfasiliteter; organisering av e-
sportsarrangementer; nettbaserte 
sportstippingstjenester; utleie av sportsfasiliteter; 
betjening av sportsfasiliteter; organisering av 
sportsturneringer; undervisning i sportsaktiviteter; 
booking av sportsfasiliteter; fremskaffelse av 
sportsklubbfasiliteter; organisering av 
sportsfiskekonkurranser; produksjon av 
sportsarrangementer; organisering av 
sportsarrangementer; tilveiebringe sportsfasiliteter; 
organisering av sportskonkurranser; 
sportstippingstjenester; sportsresultattjenester; 
sportsbedømmelse; sportsparktjenester; 
sportsinstruksjonstjenester; sportstjenester; 
tilveiebringe fasiliteter for sportsarrangementer, sports- 
og atletiske konkurranser samt utdeling av priser; 
publisering av vitenskapelige artikler vedrørende 
medisinsk teknologi. 

  Klasse 42   Sikkerhetskopi av data; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; 
industriell forskning, utvikling og testing; teknologiske 
tjenester og forskning relatert dertil; 
kvalitetskontrolltesting av produkter for 
sertifiseringsformål; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og relatert design; vitenskapelige 
tjenester og forskning relatert dertil; teknologiske 
tjenester og forskning og relatert design; industrielle 
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tjenester innen forskning, utvikling, testing og analyser; 
teknologiske tjenester og design relatert dertil; 
vitenskapelige tjenester og design relatert dertil; 
forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogrammer og programvare; forskning, utvikling, 
design og oppgradering av dataprogramvare; forskning 
relatert til dataprogrammer; forskning og utvikling av 
produkter; forskning og utvikling for 
legemiddelindustrien; forskning relatert til 
datamaskiner; industriell design av datamaskiner; 
forskning relatert til design; forskning i forbindelse med 
utvikling av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogrammer for analyse av avsgassutslipp; 
forskning og utvikling innen bioteknologi; forskning og 
utvikling innen diagnosepreparater; forskning og 
utvikling av vaksiner og medisiner; forskning og 
utvikling av nye produkter; forskning i forbindelse med 
utvikling av datamaskinvare; utvikling av 
datamaskinvare for industriell produksjon; utvikling av 
dataprogrammer; vitenskapelig og industriell forskning; 
utvikling av datamaskiner; vitenskapelig forskning og 
utvikling; farmasøytisk forskning og utvikling; 
biokjemisk forskning og utvikling; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester; forskning og utvikling innen 
mikroorganismer og celler; forskning og utvikling innen 
teknikk og konstruksjon; forskning og utvikling av nye 
produkter [for tredjemann]; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for industriell 
anvendelse; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; 
utvikling av industrielle prosesser; forskning på 
datamaskiner; forskning relatert til datastyrt 
automatisering av industrielle prosesser; forskning 
relatert til dataprogrammering; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; design og 
utvikling av fastvare for datamaskiner; teknologiske 
designtjenester; utvikling av dataprogrammer og 
dataspillprogramvare; utvikling av dataprogrammer for 
analyse av forbrenningsprosessen i en motor; 
rådgivning innen industriell forskning; utvikling av 
fastvare for datamaskiner; forskning og utvikling innen 
farmasøytiske og bioteknologiske felt; forskning relatert 
til avfallsanalyse; vitenskapelige tjenester innen 
forskning, testing og analyser; forskning relatert til 
insektmidler; forskning relatert til databehandling; 
forskning relatert til maskinteknikk; forskning relatert til 
sikkerhet; forskning relatert til husdyrhold; forskning 
relatert til spesialkjemikalier; forskning relatert til 
industrimaskiner; forskning relatert til arkitektur; 
forskning relatert til finkjemikalier; forskning relatert til 
molekylærvitenskap; forskning relatert til metaller; 
forskning relatert til mineralressurser; forskning relatert 
til bygninger; forskning og utvikling av nye produkter for 
tredjeparter i plastmaterialer; forskning på industrielle 
prosesser; vitenskapelig og medisinsk forskning og 
utvikling; teknisk forskning relatert til datamaskiner; 
teknologisk forskning relatert til datamaskiner; 
designtjenester for dataprogrammer; forskning innen 
dataprogrammer og programvare; design og utvikling 
av data og programmer for datamaskiner; 
designtjenester vedrørende utvikling av datastyrte 
informasjonsbehandlingssystemer; utvikling av 
dataprogrammer for elektroniske kasseapparater; 
utvikling av dataprogrammer for simulering av 
laboratorieforsøk; teknologiske tjenester vedrørende 
design; teknologiske tjenester relatert til reologi; 
teknologiske tjenester relatert til rheometri; rådgivning 
innen vitenskapelig og industriell forskning; forskning 
relatert til bygging eller byplanlegging; design og 
utvikling av programvare for utvikling av nettsider; 
design av industriell emballasje; rådgivning vedrørende 
design og utvikling av dataprogrammer; utvikling, 
design og oppdatering av hjemmesider; vitenskapelig 
forskning og analyse; biologisk forskning og analyse; 
bakteriologisk forskning og analyse; biokjemisk 
forskning og analyse; teknologiske tjenester; rådgivning 
ved design og utvikling av datamaskiner; 
kvalitetskontroll av tjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare; design og utvikling av 

dataspillprogramvare; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av 
diagnoseutstyr; design og utvikling av 
dataskjermsystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; design og utvikling av endoproteser; 
design og utvikling av proteser; design og utvikling av 
energiforsyningsnettverk; design og utvikling av 
navigasjonssystemer; design og utvikling av nettverk; 
design og utvikling av antivirusprogramvare; design og 
utvikling av multimedieprodukter; design og utvikling av 
videospillprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsprogramvare; design og utvikling av 
databehandlingsapparater; design og utvikling av 
telekommunikasjonsnettverk; design og utvikling av 
operativsystemprogramvare; design og utvikling av 
driverprogramvare; design og utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; design og utvikling av 
industriprodukter; design og utvikling av 
forbruksartikler; design og utvikling av 
databehandlingsprogrammer; design og utvikling av 
datasystemer; design og utvikling av fastvaresystemer; 
design og utvikling av nettsider; rådgivende tjenester 
knyttet til industriell design; utvikling av 
dataprogramvare; forskning i materialvitenskap; 
vitenskapelig og industriell forskning, spesielt innen 
elektrisitet; vitenskapelig og industriell forskning innen 
fotoelektrisitet og solfangere; industriell kunstdesign; 
utvikling av dataprogramvareløsninger; industriell 
testing; designtjenester relatert til bad; designtjenester 
relatert til boligeiendommer; designtjenester relatert til 
restauranter; designtjenester relatert til metallpresser; 
designtjenester relatert til interiørstoffer; 
designtjenester relatert til arkitektur; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for prosesskontroll; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
tekstbehandling; rådgivning i forbindelse med forskning 
og utvikling innen terapi; datastøttet industriell design; 
design og utvikling av test- og analysemetoder; design 
og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; 
analyse av humant serum for medisinsk forskning; 
analyse av menneskelig vev for medisinsk forskning; 
forskning innen dataprogramvare; forskning, testing og 
analysertjenester; designtjenester for midlertidig 
design; utvikling av proteser; utvikling av 
dataplattformer; utvikling av dataoverføringssystemer; 
utvikling av datalagringssystemer; utvikling av 
maskinvare; utvikling av databaser; utvikling av 
datakoder; utvikling av kjøretøy; utvikling av 
maskineringsteknikker; utvikling av byggeprosjekter; 
utvikling av motorer; utvikling av industrimaskiner; 
utvikling av fly; utvikling av dataspråk; utvikling av 
testmetoder; utvikling av videospillprogramvare; 
utvikling av tekstbehandlingsprogramvare; utvikling av 
databehandlingsapparater; utvikling av 
databaseprogramvare; utvikling av kraftaggregater; 
utvikling av datasystemer; utvikling av 
operativsystemprogramvare; utvikling av 
driverprogramvare; utvikling av 
bildebehandlingsprogramvare; utvikling av 
industriprodukter; utvikling av forbruksartikler; 
rådgivning vedrørende design og utvikling av 
databaseprogrammer for datamaskiner; vitenskapelige 
tjenester; forskning relatert til datastyrt automatisering 
av tekniske prosesser; forskning relatert til datastyrt 
automatisering av administrative prosesser; design og 
utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; 
design og utvikling av medisinsk diagnoseutstyr; design 
og utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr; design og 
utvikling av eksterne dataenheter; design og utvikling 
av medisinsk teknikk; design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; design og utvikling av 
elektroniske ordbøker; design og utvikling av 
hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av 
elektronisk databaseprogramvare; design, utvikling og 
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implementering av programvare; design og utvikling av 
trådløse datanettverk; design og utvikling av nye 
produkter; design og utvikling av tekniske produkter; 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
design og utvikling av elektroniske databaser; design 
og utvikling av fotoelektriske systemer; design og 
utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
design og utvikling av datamaskinvare for 
industrinæringen; design og utvikling av programvare 
for lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
energistyring; design og utvikling av programvare for 
ruteplanlegging; design og utvikling av programvare for 
databaser; design og utvikling av 
datamaskinprogramvare for kjøretøysimulering; design 
og utvikling av programvare for databasestyring; 
fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig 
og industriell forskning; kvalitetskontroll av varer og 
tjenester; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling 
av dataprogramvare for andre; forskning innen 
datamaskindesign; opprettelse og utvikling av 
dataprogrammer for databehandling; designtjenester 
relatert til interiørinnredning av boliger; designtjenester 
relatert til interiørinnredning av kontorer; 
designtjenester relatert til maskinvare og programvare; 
designtjenester relatert til møblering av bygninger; 
designtjenester relatert til frembringelse av 
elementærceller; designtjenester relatert til testverktøy 
for databehandling; designtjenester relatert til 
komponenter for taktekking; designtjenester relatert til 
testverktøy for dataoverføring; forskning på mat; 
forskning på anleggsmaskiner; forskning på planteavl; 
forskning på måleteknologi; forskning på byplanlegging; 
forskning innen sveising; forskning innen klimaendring; 
forskning innen genterapi; forskning innen 
datamaskinvare; forskning innen 
databehandlingsteknologi; forskning innen 
kommunikasjonsteknologi; forskning innen 
informasjonsteknologi; forskning innen miljøvern; 
forskning innen byggkonstruksjon; forskning innen 
fysikk; forskning innen telekommunikasjonstekonlogi; 
forskning innen legemidler; forskning innen 
industrimaskiner; forskning innen energi; forskning 
innen landbruksdyrking; forskning innen 
motorkonstruksjon; forskning innen hårpleie; forskning 
innen hagebruk; forskning innen instrumentering; 
forskning innen økologi; forskning innen elektroteknikk; 
forskning innen farmakogenetikk; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning knyttet til 
bioteknologi; industriell og grafisk kunstdesign; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; design og utvikling av 
dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; 
industriell testing av ingeniørarbeid; biologisk forskning, 
klinisk forskning og medisinsk forskning; 
forskningstjenester for utvikling av nye produkter; 
bioteknologisk forskning relatert til hagebruk; 
bioteknologisk forskning relatert til buskap; 
bioteknologisk forskning relatert til industri; 
vitenskapelig forskning relatert til genetikk; industrielle 
utviklingstjenester; analytiske tjenester relatert til 
dataprogrammer; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare; utvikling av måle- og 
testmetoder; utvikling av energi- og 
strømstyringssystemer; utvikling av digital 
signalbehandlingsprogramvare; utvikling av 
farmasøytiske preparater; utvikling av nye produkter; 
utvikling av interaktiv multimedieprogramvare; utvikling 
av databaserte nettverk; utvikling av tredjeparts 
databehandlingsprogrammer; utvikling av 
farmasøytiske produkter; utvikling av perifere 
dataenheter; utvikling av diagnostiske enheter; utvikling 
av driver- og operativsystemprogramvare; utvikling og 
testing av programvare; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; utvikling av datamaskinvare for dataspill; 
utvikling av systemer for databehandling; utvikling av 
programmer for databehandling; utvikling av 
overflatebelegg for ikke-metaller; utvikling av belegg for 

metall; utvikling av metoder for testing; utvikling av 
programvare for kommunikasjonssystemer; utvikling av 
gjennomførbarhetsstudier for modeller; utvikling av 
programvare for dataspill; utvikling av komponenter for 
forbrenningsmotorer; utvikling av dataplattformer for 
tredjemann; utvikling av maskinvare for videospill; 
utvikling av dataprogramvare for datamaskinstøttet 
design/datamaskinstøttet produksjon [DAK/DAP]; 
design og utvikling av websider på Internett; design og 
utvikling av ny teknologi for andre; design og utvikling 
av trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; 
design og utvikling av digitale lyd- og bildebærere; 
design og utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; design og utvikling av systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere; design og utvikling av 
systemer for regenerativ energigenerering; design og 
testing for utvikling av nye produkter; design og 
utvikling av programvare for innhenting av data; design 
og utvikling av navigasjonssystemer og programvare 
for ruteplanlegging; forsknings- og designtjenester; 
teknologiske tjenester innen celleseparasjon; 
teknologiske tjenester knyttet til produksjon; 
arkitekttjenester relatert til utvikling av landområder; 
designtjenester; tekniske tjenester relatert til 
datamaskiner; fremskaffelse av informasjon og data i 
forbindelse med medisinsk og veterinær forskning og 
utvikling; fremskaffelse av informasjon og data i 
forbindelse med vitenskapelig og teknologisk forskning 
og utvikling; design av datamaskiner og programvare 
for kommersiell analyse og rapportering; forskning og 
rådgivningstjenester knyttet til maskinvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for import og styring av 
data; design og utvikling av dataprogramvare for 
evaluering og beregning av data; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
prosesskontroll; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for databehandling; design og 
utvikling av dataprogramvare for bruk med medisinsk 
teknikk; design av datamaskiner; forskning på nye 
produkter; forskning på marine undersøkelser; 
forskning vedrørende el-sikkerhet; forskning innen 
reduksjon av karbonutslipp; forskning innen sosiale 
medier; forskning innen kunstig intelligens; forskning 
innen kjemi og biologi; forskning innen miljøvern og 
miljøbeskyttelse; forskning innen datamaskinvare og 
programvare; forskning knyttet til produksjon av frø; 
forskning innen prosessteknologi for halvledere; 
utvikling av kontrollprogrammer for automatisert måling, 
montering, kontroll og relatert visualisering; utvikling av 
målesonder for bioteknologiske bruksområder; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvareprogrammer; rådgivende tjenester 
vedrørende vitenskapelig forskning; rådgivende 
tjenester knyttet til teknologisk forskning; 
designtjenester relatert til bygging av modeller brukt til 
underholdningsformål; utvikling og test av kjemiske 
produksjonsmetoder; utvikling av ny teknologi for 
andre; utvikling av farmasøytiske preparater og 
medisiner; utvikling, programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; utvikling av testutstyr for 
elektriske ledninger; utvikling av maskinvare for digital 
signalbehandling; utvikling av programvare for lyd- og 
videooperatører; utvikling av programvareløsninger for 
internettleverandører og internettbrukere; utvikling av 
maskinvare for lyd- og videoutstyr; utvikling av 
applikasjonsprogramvare for levering av 
multimedieinnhold; utvikling av programvare for virtuell 
virkelighet; utvikling av apparater og maskiner for 
fyllingsformål; utvikling og oppdatering av nettsteder for 
datanettverk; vitenskaplig og teknologisk forskning 
relatert til patentlandskap; teknisk forskning relatert til 
automatiske nummereringssystemer; utarbeidelse av 
rapporter relatert til kjemisk forskning; kvalitetskontroll; 
kosmetologisk forskning; mekanisk forskning; 
hydrologisk forskning; medisinsk forskning; biologisk 
forskning; bakteriologisk forskning; teknologisk 
forskning; teknisk forskning; vitenskapelig forskning; 
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geologisk forskning; klinisk forskning; oceanografisk 
forskning; meteorologisk forskning; genetisk forskning; 
arkeologisk forskning; biokjemisk forskning; 
bioteknologisk forskning; utvikling av dataprogramvare 
for bruk med datastyrte koblingssystemer; utvikling av 
dataprogramvare for bruk med programmerbare 
styreenheter; design og utvikling av elektroniske 
gratulasjonskort [e-kort]; utarbeidelse av rapporter om 
industriell design; profesjonell rådgivning i forbindelse 
med industriell design; design av industrielle produkter; 
design av industrielle bygninger; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare; design og utvikling av single sign-on 
programvare; design og utvikling av programvare for 
kunstig virkelighet-programvare; design og utvikling av 
programvare for elektroniske tv-programguider; design 
og utvikling av programvare innen mobile 
applikasjoner; forskning innen teoretisk materiallære og 
elektroteknikk; forskning innen kjemi, biologi og fysikk; 
forskning og testing innen bakteriologi og virologi; 
design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; design og utvikling 
av programvare og maskinvare for digital 
signalbehandling; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for lyd- og videooperatører; design og 
utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for signalforsterking og 
signaloverføring; analytiske tjenester knyttet til utvikling 
av oljefelt; rådgivning vedrørende design og utvikling av 
programvare; designtjenester for møbler; 
designtjenester for bygningsinteriør; designtjenester for 
utstillinger; programvaredesign og -utvikling; 
produktdesign og -utvikling; databasedesign og -
utvikling; utvikling av dataprogramvare for opprettelse 
av elektroniske tv-guider; design og utvikling av 
operativsoftware til virtuelle private nettverk (VPN); 
utvikling av programvare for å sikre nettverksdrift; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
design av datamaskiner for andre; design av 
mikrobrikker for datamaskiner; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare; utvikling, 
oppdatering og vedlikehold av programvare og 
databasesystemer; utvikling av teknologi for 
beskyttelse av elektroniske nettverk; utvikling av 
programvare for komprimering og dekomprimering av 
multimedieinnhold; utvikling av maskinvare for 
komprimering og dekomprimering av 
multimedieinnhold; utvikling av programvare for 
behandling og distribusjon av multimedieinnhold; 
utvikling av programvare for lagring og henting av 
multimediedata; utvikling av maskinvare for lagring og 
henting av multimediedata; utvikling av maskinvare for 
prosessering og distribusjon av multimediainnhold; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
og prosesskontroll; design og utvikling av programvare 
for kontroll, regulering og overvåking av 
solenergisystemer; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for behandling og distribusjon av 
multimediainnhold; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for bruk innen 
medisin; utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
teknologiske rådgivningstjenester; teknologiske 
planleggingstjenester; rådgivning og konsulenttjenester 
knyttet til design og utvikling av datamaskinvare; 
utvikling av dataprogrammer innspilt på datamedier 
(programvare) beregnet for bruk i konstruksjon og 
automatisert produksjon (cad/cam); fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av 
datamaskinprogramvare; rådgivning og informasjon 
vedrørende design og utvikling av datamaskinvare; 
rådgivning og informasjon vedrørende design og 
utvikling av dataperiferienheter; rådgivning i forbindelse 
med design og utvikling av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi; laboratorietjenester for 
optisk forskning; kvalitetskontroll av glassbeholdere; 
kvalitetskontroll av jordprodukter; kvalitetskontroll av 
råvarer; kvalitetskontroll av bygningsmaterialer; 
kvalitetskontroll av halvfabrikata; kvalitetskontroll og 
testing; kvalitetskontroll av varer; kvalitetskontroll for 
andre; arkeologisk utforskning og forskning; 
designtjenester innen arkitektur; designtjenester for 
reproduksjon av dokumenter; designtjenester knyttet til 
databehandlingsverktøy; designtjenester knyttet til 
dataprosessorer; designtjenester i forbindelse med 
trykksaker; utvikling av algoritmer og regnemetoder for 
generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; utvikling av algoritmer og 
regnemetoder for behandling av telekommunikasjons- 
og navigasjonssignaler; utvikling av algoritmer og 
regnemetoder for behandling av telekommunikasjons- 
og navigasjonsdata; rådgivning i forbindelse med 
design og utvikling av dataprogramvare og 
maskinvarebasert arkitektur; arkitekt- og 
designtjenester relatert til utstillinger; datastøttede 
designtjenester relatert til byggeprosjekter; kjemisk-
teknologisk forskning; bakteriologisk forskning og 
testing; geologiske estimater og forskning; 
bakteriologisk rådgivning og forskning; biologisk og 
kjemisk forskning; geologiske undersøkelser eller 
forskning; teknologisk forskning for byggebransjen; 
kosmetisk forskning for andre; laboratorievirksomhet for 
biologisk forskning; design av dataprogrammer og 
programvare for fly; design og utvikling av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; autentiseringstjenester; 
datastøttet industriell testing; rådgivning relatert til 
grensesnitt menneske-maskin (MMI) for programvare; 
plattformer for grafisk design som programvare som en 
tjeneste [SaaS]; teknisk design og planlegging av 
rørledninger for gass, vann og spillvann; 
kvalitetskontrolltesting; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder for e-handel; 
utarbeidelse av elektronisk lagrede websider for online 
tjenester og Internett; hosting-tjenester, programvare 
som en tjeneste og utleie av programvare; 
datatjenester relatert til begrensning av tilgang til 
internettplattformer (walled garden); 
informasjonstjenester relatert til sikkerhetsrisiko for 
gjødsel brukt innen skogbruk; tilveiebringe 
sikkerhetstjenester relatert til datanettverk, datatilgang 
og datastyrte transaksjoner; kvalitetskontrolltjenester 
for sertifiseringsformål; kvalitetskontrolltesttjenester for 
industrimaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
landbruksmaskiner; kvalitetskontrolltesttjenester for 
hageutstyr; kvalitetskontrolltesttjenester for 
skogbruksutstyr; informasjon relatert til kombinering av 
farger, maling og møblering for interiørdesign; 
tilveiebringe vitenskapelig informasjon relatert til 
kjemisk industri; grafisk design for kompilering av 
nettsider på internett; bestilt skriving av 
dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse 
av nettsider på internett; analytiske tjenester knyttet til 
testing av bakterieinnholdet i væsker; 
informasjonstjenester relatert til sikkerheten til 
kjemikalier anvendt i skogbruk; informasjonstjenester 
relatert til sikkerheten til kjemikalier  anvendt i landbruk; 
opprette og designe nettsidebaserte registre med 
informasjon, for andre [IT-tjenester]; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse og design av nettsteder; 
grafisk fremstilling [design] av forbrenningsmotorer for 
landkjøretøy; planlegging og design av rene rom-
miljøer; informasjonstjenester  relatert til sikkerheten til 
gjødsel for hagebruk; laboratorietjenester relatert til 
produksjon av monoklonale antistoffer; datastyrte 
informasjonstjenester relatert til geofysisk måling; 
tekniske konsulenttjenester relatert til marin teknologi; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester for 
nedlasting av digitale data; rådgivende tjenester knyttet 
til miljøets sikkerhet; tekniske tjenester i forbindelse 
med gasstransport- og forsyningssystemer; iT-tjenester 
tilveiebrakt ved outsourcing; rådgivningstjenester i 
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forbindelse med planlegging og design av reisebyråer; 
rådgivning relatert til valg av møbeltrekk 
[interiørdesign]; testing, analyse og overvåking av 
systemalgoritmer for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, 
analyse og overvåking av systemalgoritmer for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; fremskaffelse av medisinsk og 
vitenskapelig forskningsinformasjon relatert til 
farmasøytiske produkter og kliniske studier; 
konvertering av dataprogrammer og data, andre enn 
fysisk konvertering; luftbåren fjernovervåkning relatert 
til vitenskapelig utforskning; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
overvåking av kommersielle og industrielle områder for 
detektering av flyktige og ikke-flyktige organiske 
forbindelser; gjennomføring av mulighetsstudier relatert 
til datasystemer; tilveiebringe ekspertvurderinger 
relatert til databehandling; teknisk rådgivning relatert til 
sikkerhet; tilveiebringe informasjon relatert til 
produksjonsorganisering; sammenstilling av 
informasjon relatert til meteorologi; rådgivning og 
konsulentbistand relatert til datanettverksapplikasjoner; 
luftbåren fjernovervåkning relatert til 
miljøundersøkelser; teknisk rådgivning relatert til 
byggeteknikk; gjennomføring av 
gjennomførbarhetsstudier relatert til gassutnyttelse; 
sammenstilling av informasjon relatert til 
informasjonsteknologi; ingeniørvirksomhet relatert til 
integrert kretsdiagnostikk; profesjonell konsulentbistand 
relatert til væskedynamikk; rådgivning relatert til kontroll 
av forurensning; design og konstruksjon på bestilling av 
telefonsystemer, kabel-tv-systemer og fiberoptikk; 
opprettelse og design av nettsider for andre; rådgivning 
i forbindelse med design av nettsider; tekniske 
vurderinger knyttet til design; datastøttet design for 
bruk i produksjon; rådgivningstjeneste knyttet til design 
av programvare; ingeniørvirksomhet knyttet til design 
av kommunikasjonssystemer; arkitektonisk design for 
utendørs dekor; utarbeidelse av rapporter knyttet til 
design; opprettelse, design og vedlikehold av 
nettsteder; oppdatering, design og utleie av 
programvare; rådgivning ved design av websider; 
rådgivning innen arkitektonisk design; spesialtilpasset 
design av elektromagnetiske transformatorer; 
datastøttet design av deler og formstykker; planlegging 
[design] av offentlige hus; planlegging [design] av 
fleretasjes  kontorblokk; teknisk design og planlegging 
av telekommunikasjonsutstyr; teknisk design og 
planlegging av telekommunikasjonsnettverk; teknisk 
design og planlegging av varmeinstallasjoner; teknisk 
design og planlegging av kloakksystemer; teknisk 
design og planlegging av kraftstasjoner; teknisk design 
og planlegging av vannrenseanlegg; rådgivning innen 
teknologisk design; rådgivning om design av 
informasjonssystemer; rådgivning om design av 
datasystemer; tekniske konsulenttjenester relatert til 
byggeteknikk; konsultasjonstjenester relatert til 
arkitektonisk planlegging; informasjonstjenester relatert 
til bruk av datanettverk; ingeniørtjenester relatert til 
automatisk databehandling; elektroniske tjenester for 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester for 
nedlasting av programvare; tekniske tjenester i 
forbindelse med energiforsyningssystemer; 
gentekniske tjenester vedrørende planter; iT-tjenester 
for legemiddel- og helseindustrien; tekniske tjenester 
innen drivkraft; tekniske tjenester innen energiteknikk; 
tekniske tjenester innen byggteknikk; tekniske tjenester 
innen kommunikasjonsteknologi; tekniske tjenester 
innen miljøteknologi; ledelse av IT-tjenester [ITSM]; 
teknologisk analyse i forbindelse med energi- og 
kraftbehov for andre; testing, analyse og evaluering av 
andres produkter for sertifiseringsformål; analytiske 
tjenester og testtjenester for oljearbeid; tolkning og 
analyse av  magnetiske resonans-bilder for 
oljeindustrien; ingeniørtjenester knyttet til design av 
maskinverktøy; rådgivningstjenester innen teknisk 
design; rådgivning i forbindelse med design, 

programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
luftbåren fjernanalyse relatert til miljøundersøkelser; 
testing-, analyse- og evalueringstjenester utført av 
andre for sertifiseringsformål; applikasjonsleverandør 
[ASP], nemlig hosting av dataprogrammer for andre; 
design av maskinvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
design av programvare for konvertering av data og 
multimediainnhold fra og til forskjellige protokoller; 
design av tekniske produkter for forebygging av 
oversvømmelse av flomvann på land; rådgivende 
tjenester knyttet til bygningsdesign; fremskaffelse av 
tekniske studier relatert til dataprogrammering; 
kontraktsforskning relatert til molekylær vitenskap; 
utleie av programvare, databehandlingsutstyr og 
periferiutstyr til datamaskiner; fremskaffelse av teknisk 
informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
tilveiebringe teknisk rådgivning vedrørende 
datamaskiner; teknisk rådgivning om programmering av 
datamaskiner; fremskaffelse av teknisk informasjon om 
datamaskiner, dataprogramvare og datanettverk; 
tilveiebringelse av dataprogrammer designet etter 
spesifikasjoner fra andre; design og grafisk kunstdesign 
for opprettelse av nettsider på internett; rådgivning 
relatert til geoteknikk; ingeniørrådgivning relatert til 
databehandling; ekspertrapportering relatert til 
teknologi; rådgivning relatert til 
produksjonsorganisering; rådgivning relatert til 
byggesøknader; prosjektstudier relatert til programvare; 
overvåkning relatert til væsketilstander; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig analyse; 
teknologisk rådgivning knyttet til maskinteknisk 
analyse; vedlikehold av dataprogrammer og software; 
software som en tjeneste [SaaS]; programmering av 
software for markedsundersøkelser; oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; utleie og vedlikehold 
av dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse 
med dataprogramvare; ingeniørtjenester for design av 
konstruksjoner; arkitekttjenester for design av 
kontorbygninger; arkitekttjenester for design av 
bygninger; arkitekttjenester for design av kjøpesentre; 
utleie av minneplass på servere for hosting av 
elektroniske oppslagstavler; design av 
computersystemer; design og implementering av 
nettverkssider for andre; design av dataprogramvare 
for andre; dataprogrammering for andre; oppdatering 
av dataprogramvare for andre; brukerautentisering ved 
bruk av teknologi for engangs-innlogging for online 
software applikasjoner; design og vedlikehold av 
nettsteder for andre; design av datanettverk for andre; 
design og opprettelse av nettsider for andre; design av 
animasjon og spesialeffekter for andre; design for 
andre innen klær; oppdatering av nettsteder for andre; 
design, opprettelse, hosting og vedlikehold av 
nettsteder for andre; design, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; design og 
oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, 
utleie og oppdatering av dataprogramvare; testing, 
analyse og evaluering av varer og tjenester for andre 
for sertifiseringsformål; testing av dataprogramvare; 
designe mikrochips for andre; designe animasjoner for 
andre; testing av datamaskinvare; testing av 
datamaskiner; design og testing av nye produkter; 
dataprogrammering innen det medisinske området; 
emballasjedesign for andre; nettstedoppdatering for 
andre; nettstedutvikling for andre; produktutvikling for 
andre; tekniske testtjenester; tekniske designtjenester; 
tekniske måletjenester; tekniske rådgivningstjenester; 
tekniske undersøkelsestjenester; tekniske 
inspeksjonstjenester; tekniske mulighetsstudier; 
tekniske forskningsprosjekter og studier; tekniske måle- 
og testtjenester; tekniske måle- og 
testlaboratorietjenester; tekniske test- og 
kvalitetskontrolltjenester; tekniske tjenester for 
gassindustrien; utleie av dataprogramvare for 
finansstyring; utarbeidelse av dataprogrammer for 
databehandling; kvalitetskontroll knyttet til 
dataprogramvare; teknisk støtte for dataprogramvare; 
individuell tilpasning av dataprogramvare; reparasjon 
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av skadede dataprogrammer; utleie av 
dataprogramvare og programmer; tilveiebringe tekniske 
råd innen telekommunikasjon; rådgivningstjenester 
knyttet til dataprogramvare som brukes til print; 
rådgivende tjenester relatert til bruken av 
dataprogramvare; oppdatere og tilpasse 
dataprogrammer etter brukerbehov; opprettelse av 
dataprogrammer; duplisering av dataprogramvare; 
redigering av dataprogrammer; endring av 
dataprogrammer; utforming av dataprogrammer; 
skriving av dataprogramvare; reproduksjon av 
dataprogrammer; kopiering av dataprogramvare; 
kompilering av dataprogrammer; oppgradering av 
dataprogramvare; utleie av dataprogrammer; kopiering 
av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
reparasjon av dataprogramvare; skriving av 
dataprogrammer; konfigurasjon av dataprogramvare; 
tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; 
tilveiebringe onlinetjenester for brukere av 
dataprogrammer; feilsøking av programvare for andre; 
hosting nettsteder for andre; teknisk skriving for andre; 
grafiske illustrasjonstjenester for andre; opprettelse av 
hjemmesider for andre; hosting av multimediainnhold 
for andre; opprette nettsider for andre; veiing av varer 
for andre; dataprogramvare- og 
maskinvaretesttjenester; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; design av tekniske produkter 
til forhindring av oversvømmelse; testing av dyresæd til 
forskningsformål; testing av nettstedets belastning; 
testing og analyse av materialer; testing av nye 
produkter; testing innen fiske; testing av kjernefysisk 
materiale; testing, verifisering og kvalitetskontroll; 
testing innen landbruk; testing av elektroniske 
databehandlingssystemer; datamaskinvare- og 
programvaredesign; datamaskindesign og 
programmeringstjenester; hosting av 
multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for 
andre; hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; 
design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; 
vedlikehold av nettsteder og hosting av on-line 
webfasiliteter for andre; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; computerstøttede designtjenester 
knyttet til arkitektur; design og vedlikehold av 
hjemmesider på internett; oppdatering og vedlikehold 
av dataprogramvare og -programmer; design av 
systemer for sammenbygde dataenheter; design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; testing av 
maskiner; testing av kjøretøy; testing av kjemikalier; 
testing av kjeder; testing av komponenter; testing av 
telekommunikasjonssignaler; vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare; 
dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; design av 
datamaskingrafikk; design av 
datamaskinspesifikasjoner; design av datamaskinvare; 
design av fastvare; installere nettsider på internett for 
andre; opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder 
for andre; hosting av nettsteder for andre; 
dataprogrammering av dataspill; hosting av podcaster; 
rådgivningstjenester knyttet til planlegging av 
fotballbaner; telekommunikasjonsteknikk; utvikling og 
testing av regnemetoder, algoritmer og programvare for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonssignaler; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare for 
generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; autentisering (kontroll) av data 
overført via telekommunikasjon; autentisering (kontroll) 
av meldinger overført via telekommunikasjon; testing, 
analyse og overvåking av telekommunikasjons- og 
navigasjonssignaler; sertifisering av meldinger overført 
ved telekommunikasjon; sertifisering av data overført 
via telekommunikasjon; design- og 
planleggingstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsutstyr; programmering av 
programvare for telekommunikasjon; rådgivning innen 
telekommunikasjonsteknikk; dataprogrammering for 
telekommunikasjon; analyse av 
telekommunikasjonssignaler; overvåking av 

telekommunikasjonssignaler; design av 
telekommunikasjonsutstyr; webdesign og opprettelse 
av tjenester; iT-tjenester; biokjemiske tjenester; 
ønologiske tjenester; geovitenskapelige tjenester; 
naturvitenskapelige tjenester; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; testtjenester for alarm- og 
overvåkingssystemer; blodanalysetjenester for 
vitenskapelige forskningsformål; konsultasjonstjenester 
i forbindelse med energisparing; kjemiske og biologiske 
laboratorietjenester; datastyrte industrielle 
forskningstjenester; laboratorietjenester innen 
tannforskning; medisinske og farmakologiske 
forskningstjenester; hosting av weblogger; leie av 
webserver; styring av andres websteder; opprettelse av 
websteder på internett; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; klargjøring av søkemotorer; design 
av søkemotorer; gir plass på internett for weblogger; 
fremskaffelse av søkemoterer for internettet; varsler om 
barns tilgang til nettsteder og webinnhold; utforskning 
og søking etter olje og gass; tilveiebringe informasjon 
om computerteknologi og programmering via en 
webside; tilveiebringe søkemotorer for å få data via 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringe søkemotorer for å innhente data på et 
globalt datanettverk; datastyrte industrielle tjenester 
innen design, forskning, testing og analyse; hosting av 
elektronisk minneplass på internett for annonsering av 
varer og tjenester; analytiske tjenester relatert til 
vurdering av kjemisk innhold i væsker; webhotell [tilby 
vertsserver for andres hjemmesider]; søkemotorer på 
internett med spesifikke søkealternativer; tekniske 
tjenester for anvendelse i store og mellomstore 
datasystemer; webdesign; rådgivende tjenester knyttet 
til vitenskapelige instrumenter; analytiske tjenester 
gjennom bruk av radar; tekniske tjenester for analyse 
av maskiner; tekniske tjenester relatert til 
metallformingssystemer; analytiske tjenester 
vedrørende datamaskiner; programvaretekniske 
tjenester for databehandlingsprogrammer; iT-tjenester 
for databeskyttelse; brannmur-tjenester for 
datamaskiner; applikasjonstjeneste leverandør 
tjenester; ledelse av dataprosjekter; ingeniørtjenester 
for prosjektledelse; tilveiebringe teknologisk 
informasjon om miljøvennlige og grønne innovasjoner; 
datastyrt prosjektledelse innen elektronisk 
databehandling [EDP]; dataprosjektledelse innen 
elektronisk databehandling [EDB]; hosting av 
programvare for bruk i biblioteksledelse; oppdatering av 
programvaredatabaser; leie av minidatamaskiner; 
design av maskinvare for å lagre og hente 
multimediedata; design av programvare for lagring og 
tilbakekalling av multimediedata; registrering av 
energiforbruksdata i bygninger; gjenopprette 
smarttelefondata; innsamling av luftkvalitetsdata; 
design og utvikling av systemer for inndata, utdata, 
behandling, visning og lagring; inspeksjon av 
motorkjøretøyer for trafikksikkerhet før transport; 
inspeksjon av motordrevne landkjøretøy [for 
trafikksikkerhet]; inspeksjon av motorkjøretøyer [for 
trafikksikkerhet]; programmering av programmer for 
internettsikkerhet; utleie av programmer for 
internettsikkerhet; rådgivning innen internettsikkerhet; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for bruk i opprettelse og publisering 
av online tidsskrifter og blogger; tilby midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare for sporing av pakker 
gjennom datanettverk, intranett og Internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; tilveiebringe midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare 
for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon innen 
teknologisk forskning fra en database eller internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilveiebringe midlertidig bruk 
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av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
applikasjoner innen kringkastingsovervåking; 
tilveiebringe vitenskapelig forskningsinformasjon og 
forskningsresultater fra en online database med 
søkefunksjon; fremskaffelse av nettbasert informasjon 
om design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; fremskaffelse av informasjon om design 
og utvikling av dataprogramvare, systemer og nettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelser; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; 
rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling 
og bruk av datamaskinvare og programvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
programvare for dataoverføring; tilveiebringe midlertidig 
bruk av online ikke-nedlastbar programvare for 
datahåndtering; tilveiebringe midlertidig bruk av online, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for språkoversettelse; 
tilveiebringe midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, 
oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; 
vitenskapelig forskning utført ved hjelp av databaser og 
internett; programmering av systemprogramvare for 
tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; utleie 
av systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare; testtjenester for datamaskinvare og 
programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; vedlikehold av dataprogramvare 
som brukes til å betjene påfyllingsapparater og -
maskiner; tilveiebringe teknisk rådgivning knyttet til 
datamaskin- og programvare; leasing av programvare 
for avlesning av en database med kursnoteringer; 
design av elektroniske formater for cd-rom for 
databaser; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til 
datamaskiner og videospill programvare; teknisk 
rådgivning i forbindelse med anvendelse og bruk av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; 
tilveiebringe teknisk support ved overvåkning av 
datanettverk; tilveiebringe teknisk support ved drift av 
datanettverk; tilveiebringe on-line ikke-nedlastbar 
programvare for databasehåndtering; vitenskapelig 
forskning utført ved hjelp av databaser; gjør 
programvare tilgjengelig i et globalt datanettverk; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare og 
programvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med utleie av dataprogramvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
eksterne dataenheter; design av datamaskinvare og 
programvare for forretningsanalyse og -rapportering; 
evaluering av ytelsen til databehandling mot 
referanseindekser; teknisk rådgivning relatert til bruk av 
datamaskiner; evaluering av datasystemets ytelse i 
forhold til referansepunkter; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av programvare for datasystemer; 
rådgivning innen nettskybaserte datanettverk og 
applikasjoner; konfigurasjon av datanettverk ved hjelp 
av programvare; konfigurasjon av datamaskinvare ved 
hjelp av programvare; diagnose av 
datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; design, installering, oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringe virtuelle 
datamiljøer via skytjenester; tilveiebringe virtuelle 
datasystemer via skytjenester; teknisk rådgivning 
vedrørende bruken av datamaskinvare; installasjon, 
vedlikehold, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; installasjon, vedlikehold, oppdatering 
og oppgradering av dataprogramvare; rådgivning og 
råd om dataprogramvare og maskinvare; utføre 
mulighetsstudier på datamaskinvare; opprettelse av 
programmer for databehandling; utleie av programvare 
for databasestyring; hosting av dataprogramvare for 
andre; opprettelse av hjemmesider for datanettverk; 

support og vedlikeholdstjenester for dataprogramvare; 
ingeniørtjenester relatert til databehandling; rådgivning 
relatert til dataprogrammering; leie av programvare for 
dataspill; ingeniørtjenester relatert til 
databehandlingsteknologi; rådgivningstjenester knyttet 
til dataprogrammering; design av programvare for 
dataspill; ingeniørrådgivning knyttet til 
dataprogrammering; informasjonstjenester knyttet til 
datamaskiner; rådgivning i forbindelse med 
datasystemer; rådgivningstjenester i forbindelse med 
datanettverk; kvalitetskontroll knyttet til datasystemer; 
oppdatering av dataprogrammer for tredjepart; 
ingeniørtjenester relatert til dataprogrammering; 
utarbeidelse av programvare for databehandling; 
rekonstruksjon av databasesystemer for andre; skriving 
av programmer for databehandling; ingeniørvirksomhet 
knyttet til datamaskiner; oppdatering av programvare 
for databehandling; utleie av programvare for 
databehandling; rådgivning i forbindelse med 
databaseprogrammer; programmering av programvare 
for databasestyring; testing av datamaskinvare og 
programvare; rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; utleie av datamaskinvare og 
programvare; oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; implementering av dataprogrammer i 
nettverk; rådgivning innen dataprogrammering; 
vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; utleie 
av datamaskinvare og -fasiliteter; integrering av 
datasystemer og nettverk; ingeniørtjenester og 
datastøttede ingeniørtjenester; tilpasset design av 
dataprogramvare; oppdatering og oppgradering av 
dataprogramvare; rådgivning innen datasystemanalyse; 
oppdatering av hjemmesider i datanettverk; 
konfigurasjon av datasystemer og nettverk; utleie av 
tredjeparts databaseservere; internettkafé (utleie av 
datamaskiner); rådgivning innen datamaskinvare; 
vedlikehold og oppgradering av dataprogramvare; 
installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; design 
av eksterne dataenheter; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; rådgivning innen 
datasystemintegrering; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; design og skriving av 
dataprogramvare; feilsøking på datamaskiner; 
nødgjenoppretting på datamaskiner; ekspertråd om 
databehandlingsutstyr; tidsdelingstjenester for 
datamaskiner; tidsdelingstjenester for 
databehandlingsenheter; tidsdelingstjenester for 
datamaskinvare; mulighetsstudier for datamaskiner; 
konfigurasjonstjenester for datanettverk; 
programmering for datamaskiner; diagnose av 
dataprogramvareproblemer; installasjon av 
dataprogrammer; testing av dataanlegg; skriving av 
databehandlingsprogrammer; oppdatering av 
databaseprogramvare; hosting av databaser; 
vedlikehold av databaseprogramvare; utleie av 
datasenterfasiliteter; tilveiebringelse av 
datasenterfasiliteter; tilveiebringe datamaskinutstyr; 
fremskaffelse av datatidsdelingsressurser; design av 
databaseprogramvare; design av 
databehandlingsapparater; design av 
datalagringssystemer; vedlikehold av 
databehandlingsprogramvare; programmering av 
dataspillprogramvare; online datalagring; overvåking av 
datasystemer; testing av datautstyr; design av 
datakoder; nødgjenoppretting av 
datakommunikasjonssystemer; vedlikehold av 
databaser; utarbeidelse av 
databehandlingsprogrammer; leasing av 
datatilgangstid; utleie av databærere; kompilering av 
databehandlingsprogram; vedlikehold av dataposter; 
programmering av databehandlingsutstyr; leasing av 
datafasiliteter; utforming av 
databehandlingsprogrammer; design av 
databehandlingssystemer; utleie av 
databehandlingssystemer; digital datakomprimering; 
programmering av databehandlingsprogrammer; utleie 
av databehandlingsprogrammer; installasjon av 
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databaseprogramvare; programmering av 
dataanimasjoner; utleie av databaseprogramvare; 
utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskiner; 
vedlikehold av dataprogrammer; oppdatering av 
dataprogrammer; elektronisk datalagring; testing av 
dataprogrammer; design av databaser; analysering av 
datasystemer; fjernovervåkning av datasystemer; 
tilveiebringe styringsprogrammer for 
datasikkerhetsrisiko; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for sporing av 
fraktgods over datanettverk, intranett og internett; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for utarbeidelse av fraktdokumenter 
over datanettverk, intranett og internett; overvåking av 
datasikkerhetssystemer; tilby midlertidig bruk av ikke-
nedlastbar dataprogramvare for 
forsendelsesbehandling over datanettverk, intranett og 
internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; tilveiebringe midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere; forskning innen 
datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett; 
teknisk rådgivning i forbindelse med datamaskinvare, 
programvare og eksterne dataenheter; programmering 
av dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser; overvåkning av 
datasystemer for å oppdage uberettiget tilgang eller 
datainnbrudd; rådgivning vedrørende utleie av 
datamaskiner eller dataprogramvare; design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; tilveiebringe kunstig intelligens 
dataprogrammer i datanettverk; planlegging av 
gjenoppretting av datasystemer etter datakrasj; utleie 
av eksterne dataenheter for datamaskiner; 
programmering av systemprogramvare for datanettverk 
og dataservere; utleie av systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; gjenoppretting av 
datasystemer etter datahavari; utleie av datamaskiner 
og oppdatering av dataprogramvare; utleie av 
datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av 
datamaskiner for databehandling; utleie av 
datamaskiner og datautstyr; utleie av 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; utleie av 
datamaskiner og dataprogramvare; overføre 
dokumentdata fra ett dataformat til et annet; analyse av 
datasikkerhetstrusler for databeskyttelse; design av 
dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og 
datasystemer; profesjonell rådgivning i forbindelse med 
datasikkerhet; informasjonstjenester knyttet til 
sikkerheten til kjemikalier som brukes i hagebruk; 
informasjonstjenester om sikkerheten til gjødsel brukt i 
landbruket; rådgivning innen datasikkerhet; 
autentiseringstjenester for datasikkerhet; iT-sikkerhets-, 
beskyttelses- og gjenopprettingstjenester; rådgivning 
innen sikkerhetsprogramvare; ekstern 
sikkerhetskopieringstjeneste; oppdatering av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; vedlikehold av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; tilby dataprogrammer og 
fasiliteter for sikkerhetskopiering; overvåking av 
datasystemer for sikkerhetsformål; datastyrte 
forskningstjenester innen testing og analyse; datastyrt 
konstruksjonsarbeid og teknisk tegning; 
datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig 
nettverkstilgang; dataprogrammering for utskrift av 
strekkoder; dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering; datastyrte 
industrielle analysetjenester; datastyrt grafisk design; 
datasystembasert design og analyse; datastøttet 
design av støpeformer; datastyrt lagring av 
forretningsinformasjon; datastøttet diagnostisk testing; 
datastøttet vitenskapelig testing; datastøttet design av 
videografikk; datalagring via blokkjede; datastyrte 
analyser av næringsmidler; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; datasikkerhetstjenester i form 
av digital sertifikathåndtering; datakodekonvertering for 
andre; dataprogrammering for internett; 

dataprogrammering for energiindustrien; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; datastyrte testtjenester; 
datastyrte designtjenester; datastyrte 
forskningstjenester; datastøttet konstruksjonsdesign; 
datatekniske gjennomførbarhetsstudier; 
dataprogrammering av videospill; dataprogrammering 
og programvaredesign; datateknisk rådgivning; 
datastøttet ingeniørtjenester; datakonsulenter og 
rådgivningstjenester; datakryptering og dekoding; 
datateknikk; datautvinning; datasystemintegrering; 
dataetterforskning; datakrypteringstjenester; 
dataanalyse; datavarehus; datanettverkstjenester; 
datakonsulenttjenester; datagrafikktjenester; 
datagjenopprettingstjenester; datamigrering; 
datasikkerhetstjenester [brannmurer]; 
datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; 
datasikkerhetstjenester; datatjenester i forbindelse med 
elektronisk datalagring; dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; 
dataduplisering og -konvertering, datakoding; 
dataprogrammering av video- og dataspill; 
dataprogrammering og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester for dataanalyse; 
dataprogrammeringstjenester for datalagring; 
dataprogrammering for databehandling; 
sikkerhetsteknologitjenester knyttet til landkjøretøy; 
sikkerhetstesting knyttet til løfteutstyr; 
sikkerhetsteknologiske testtjenester; sikkerhetstesting 
av trykkbeholdere; sikkerhetstesting av produkter; 
sikkerhetstesting av kraner; sikkerhetstesting av 
forbruksvarer; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for konvertering av data- og 
multimediainnhold fra og til ulike protokoller; 
sikkerhetstjenester angående datavirus; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for import og styring av data; elektronisk 
overvåkning av personlig data for å oppdage 
identitetstyveri via internett; utvikling av programvare 
for konvertering av data og multimediainnhold fra og til 
forskjellige protokoller; utvikling av maskinvare for 
konvertering av data og multimediainnhold fra og til 
forskjellige protokoller; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske 
data; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; programmering av datamaskiner for 
kontroll av data mellom kjøpere og leverandører; 
kryptering, dekryptering og autentisering av 
informasjon, meldinger og data; programmering av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; tilveiebringe datautstyr for 
elektronisk lagring av digitale data; hosting av datastyrt 
data, filer, applikasjoner og informasjon; hosting av 
datastyrte data, filer, applikasjoner og informasjon; 
elektroniske lagringstjenester for arkivering av 
elektroniske data; programmering av programvare for 
import og styring av data; utleie av programvare for 
import og styring av data; midlertidig elektronisk lagring 
av informasjon og data; programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
rådgivning i forbindelse med gjenoppretting av data; 
komprimering av data for elektronisk lagring; skybasert 
lagring av elektroniske data; sertifisering av data via 
blokkkjede; gjenoppretting av data fra datamaskiner; 
analyse av tekniske data; registrering av seismologiske 
data; ekstern data backup; dekryptering av data; utleie 
og oppdatering av programvare for databehandling; 
rådgivning i forbindelse med oppdatering av 
dataprogramvare; gjennomføring av mulighetsstudier 
knyttet til dataprogramvare; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
utarbeidelse av rapporter relatert til datamaskiner; 
installasjon og oppdatering av programmer for 
databehandling; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; 
utarbeidelse av rapporter knyttet til dataprogrammer; 
profesjonell rådgivning knyttet til datamaskiner; 
tilveiebringe rapporter knyttet til databehandling; 
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rådgivning og utviklingstjenester knyttet til 
dataprogramvare; elektroniske lagringstjenester for 
arkivering av databaser; utarbeidelse av rapporter 
knyttet til dataprogrammering; leie av programvare for 
lesing av datastrømmer; profesjonell konsulenttjeneste 
knyttet til dataprogrammering; undersøkelser av 
gjennomførbarhet relatert til dataprogramvare; 
profesjonell rådgivning relatert til dataprogramvare; 
programmering av datamaskiner for vitenskapelig bruk; 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; ekspertuttalelse knyttet til teknologi; 
profesjonell rådgivning om teknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
bioteknologisk forskning knyttet til landbruk; 
designtjenester knyttet til anlegg for 
bioteknologibransjen; designtjenester knyttet til 
prosessystemer for bioteknologibransjen; 
bioteknologisk forskning innen petroleumsindustrien; 
bioteknologiforskning relatert til enzymsyntese; 
tilveiebringe brukerautentiseringstjenester ved hjelp av 
biometrisk maskinvare- og programvareteknologi for e-
handelstransaksjoner; informasjon om emnet 
vitenskapelig forskning innen biokjemi og bioteknologi; 
rådgivnings- og forskningstjenester innen vitenskap, 
teknikk og informasjonsteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med målings- og 
reguleringsteknologi; teknisk forsknings- og 
designtjenester innen boreteknologi; vitenskapelig 
forskning innen genetikk og genteknologi; 
rådgivningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med informasjonsteknologi; profesjonell 
rådgivning innen matteknologi; rådgivning innen 
datamaskin- og informasjonsteknologi; tekniske 
konsultasjoner angående romteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester innen antistoffteknologi; teknisk 
rådgivning om informasjonsteknologi; rådgivning i 
forbindelse med membranteknologi; ingeniørvirksomhet 
knyttet til informasjonsteknologi; informasjonstjenester 
knyttet til informasjonsteknologi; ingeniørvirksomhet 
knyttet til robotteknologi; konsulentvirksomhet knyttet til 
bioteknologi; klargjøring av rapporter i forbindelse med 
teknologisk forskning; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med teknologisk forskning; 
konsulenttjenester knyttet til teknologisk forskning; 
rådgivning innen teknologisk forskning; tilveiebringe 
vitenskapelig teknologisk informasjon; utleie av 
vitenskapelig og teknologisk utstyr; vitenskapelig og 
teknologisk design; tilveiebringe teknologisk 
informasjon; utarbeidelse av teknologiske rapporter; 
rådgivningstjenester om teknologisk utvikling; 
teknologisk rådgivning innen alternativ 
energigenerering; teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og energibruk; teknologisk rådgivning 
innen romfartssteknikk; teknologiske estimater gjort av 
ingeniører; teknologiske vurderinger gjort av ingeniører; 
teknologisk forskning utført av ingeniører; teknologisk 
ingeniøranalyse; teknologisk rådgivning innen geologi; 
teknologisk analyse; brukerautentisering ved bruk av 
teknologi for e-handelstransaksjoner; profesjonell 
rådgivning relatert til marin teknologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320723 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202997 
(220) Inndato: 2022.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ækte Rønvikramp 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Liv Kari Antonsen, LUNEVOLLEN 13, 8012 BODØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Tilpasset produktmarkedsføring (merchandising); salg 

(detaljhandel) av klær. 
  Klasse 41   Produksjon av sceneshow; organisering av 

sceneshow; underholdningstjenester i form av 
sceneproduksjoner og kabareter; opplæring; 
arrangering av utstillinger for kulturelle eller 
pedagogiske formål; teambuilding (utdanning); 
workshoper for utdanningsformål; workshoper for 
rekreasjonsformål; workshoper for kulturelle formål; 
arrangering av workshoper og seminarer; kunstnerisk 
ledelse av musikalske forestillinger; organisering av 
forestillinger for kulturelle formål; arrangering og 
ledelse av konferanser, utdanningsmesser, 
forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; utførelse 
av pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320724 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202115897 
(220) Inndato: 2021.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

YIN LIVING 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TORI GABARRO AS, Åkragata 16, 4015 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker. 
  Klasse 41   Fjernundervisningskurs. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320725 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202114143 
(220) Inndato: 2021.10.20 
(180) Registreringen utløper: 2031.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Norda Run Inc., 3250 Chemin Curtis, QCJ0B1C0 

BARNSTON WEST, Canada 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bager og bager for sportsklær; vesker til alle formål; 

visittkortholdere; visittkortholdere i form av 
lommebøker; vesker for sportklær; vanntette bager; 
vesker til alle formål [håndvesker]; universale 
sportsbager med hjul; ryggsekker; store kofferter og 
reisevesker; belte- og hoftevesker; skoposer; 
lærvesker; lærvesker, kofferter og lommebøker; 
handlevesker; reisevesker; reisesett; kofferter og 
reisevesker; bagasjestropper i skinn; bagasjemerker; 
handlevesker; vesker og punger for sminke, nøkler og 
andre personlige gjenstander; kofferter, vesker, bager, 
punger, lommebøker og annet bæreutstyr. 

  Klasse 25   Fottøy for sport; fottøy; fottøy for idrettsutøvere; 
allværsklær; vannavvisende klær; termiske klær; 
klessett [klær]; klær, ikke verneklær eller 
beskyttelsesklær med reflekterende eller lysende 
elementer eller materialer; termiske hodeplagg; klær, 
fottøy, hodeplagg; sportscaps; caps; sportscapser og 
hatter; hatter; støvler; sportsstøvler; sportssko; sko; 
pannebånd [klær]; vanntett yttertøy; sportsklær; 
fjellklatresko. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320726 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.24, MU, 

MU/M/2021/035054 
(210) Søknadsnr.: 202116303 
(220) Inndato: 2021.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

EMBECTA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Berra Newco, Inc., 1209 Orange Street, New Castle 
County, DE19801 WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar programvare for medisinsk informasjon, 
pasientbehandling og legemiddelhåndtering; nedlastbar 

programvare i form av en mobilapplikasjon for å 
innhente, kontrollere og administrere pasientmedisinsk 
informasjon eller bærbart medisinsk utstyr; nedlastbar 
programvare i form av en mobilapplikasjon for 
innsamling, redigering, organisering, modifisering, 
overføring, lagring og deling av 
pasientbehandlingsinstruksjoner og medisinsk 
informasjon; nedlastbar og registrert dataprogramvare, 
mobilapplikasjoner og 
programmeringsgrensesnittprogramvare og maskinvare 
for innhenting, overføring og lagring av medisinske og 
fysiologiske data. 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr og apparater for pasientbehandling 
og levering av medisin; medisinske porter, lansetter, 
nåler og sprøyter; sett for diabetespasienter som 
hovedsakelig består av sprøyter eller pennåler, 
lansetter, glukosetabletter, undervisningsmateriell og 
overflatedesinfeksjon; klippemaskin som brukes til å 
ødelegge medisinske nåler; skalaforstørrelsesglass og 
nålefører for insulinsprøyter; pennåler som brukes til å 
levere medisiner for å håndtere diabetes; et subkutant 
sett eller en funksjon ved subkutane infusjonssett for 
bruk av diabetespasienter i forbindelse med 
insulinpumper; infusjons- og insulinpumper og tilbehør, 
medisinske sensorer, målere og innretninger for måling 
og overvåking av blod- og urinegenskaper, og tilbehør 
dertil. 

  Klasse 41   Medisinsk opplæring og utdanningstjenester innen 
diabetesfeltet; pedagogisk instruksjon om medisinsk 
injeksjonsteknikk; online nyhetsbrev relatert til 
diabeteshelsetjenester; utdanningstjenester, nemlig å 
gi opplæring innen diabetes og diabetesbehandling gitt 
ved hjelp av et kundesenter og distribusjon av trykt og 
elektronisk materiale i forbindelse med dette 

  Klasse 42   Tilveiebringe programvare for pasientinformasjon, 
pasientbehandling og legemiddelhåndtering; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
skybasert programvare for å kontrollere og administrere 
medisinsk informasjon om pasienter; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar skybasert 
programvare for innsamling, redigering, organisering, 
modifisering, overføring, lagring og deling av 
pasientbehandlingsinstruksjoner og medisinsk 
informasjon; software som en tjeneste (saas) og 
applikasjonstjenesteleverandør med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnittprogramvare 
for innhenting, lagring, kommunikasjon og deling av 
medisinske og fysiologiske data, og konsulenttjenester 
relatert til dette. 

  Klasse 44   Interaktiv medisinsk overvåkings-, rapporterings- og 
varslingstjenester for overvåking og håndtering av 
diabetes; tilveiebringe et nettsted for medisinske 
fagpersoner og pasienter med medisinsk informasjon 
og data fra innretninger som brukes til medisinske 
overvåkningsformål som mater informasjon til 
nettstedet som behandles, utveksles og gis tilgang til, i 
sanntid av brukere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320727 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(300) Søknadsprioritet 2021.11.24, MU, 

MU/M/2021/035055 
(210) Søknadsnr.: 202116304 
(220) Inndato: 2021.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Berra Newco, Inc., 1209 Orange Street, New Castle 

County, DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar programvare for medisinsk informasjon, 

pasientbehandling og legemiddelhåndtering; nedlastbar 
programvare i form av en mobilapplikasjon for å 
innhente, kontrollere og administrere pasientmedisinsk 
informasjon eller bærbart medisinsk utstyr; nedlastbar 
programvare i form av en mobilapplikasjon for 
innsamling, redigering, organisering, modifisering, 
overføring, lagring og deling av 
pasientbehandlingsinstruksjoner og medisinsk 
informasjon; nedlastbar og registrert dataprogramvare, 
mobilapplikasjoner og 
programmeringsgrensesnittprogramvare og maskinvare 
for innhenting, overføring og lagring av medisinske og 
fysiologiske data. 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr og apparater for pasientbehandling 
og levering av medisin; medisinske porter, lansetter, 
nåler og sprøyter; sett for diabetespasienter som 
hovedsakelig består av sprøyter eller pennåler, 
lansetter, glukosetabletter, undervisningsmateriell og 
overflatedesinfeksjon; klippemaskin som brukes til å 
ødelegge medisinske nåler; skalaforstørrelsesglass og 
nålefører for insulinsprøyter; pennåler som brukes til å 
levere medisiner for å håndtere diabetes; et subkutant 
sett eller en funksjon ved subkutane infusjonssett for 
bruk av diabetespasienter i forbindelse med 
insulinpumper; infusjons- og insulinpumper og tilbehør, 
medisinske sensorer, målere og innretninger for måling 
og overvåking av blod- og urinegenskaper, og tilbehør 
dertil. 

  Klasse 41   Medisinsk opplæring og utdanningstjenester innen 
diabetesfeltet; pedagogisk instruksjon om medisinsk 
injeksjonsteknikk; online nyhetsbrev relatert til 
diabeteshelsetjenester; utdanningstjenester, nemlig å 
gi opplæring innen diabetes og diabetesbehandling gitt 
ved hjelp av et kundesenter og distribusjon av trykt og 
elektronisk materiale i forbindelse med dette 

  Klasse 42   Tilveiebringe programvare for pasientinformasjon, 
pasientbehandling og legemiddelhåndtering; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
skybasert programvare for å kontrollere og administrere 
medisinsk informasjon om pasienter; tilveiebringe 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar skybasert 
programvare for innsamling, redigering, organisering, 
modifisering, overføring, lagring og deling av 
pasientbehandlingsinstruksjoner og medisinsk 
informasjon; software som en tjeneste (saas) og 
applikasjonstjenesteleverandør med 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnittprogramvare 
for innhenting, lagring, kommunikasjon og deling av 
medisinske og fysiologiske data, og konsulenttjenester 
relatert til dette. 

  Klasse 44   Interaktiv medisinsk overvåkings-, rapporterings- og 
varslingstjenester for overvåking og håndtering av 
diabetes; tilveiebringe et nettsted for medisinske 

fagpersoner og pasienter med medisinsk informasjon 
og data fra innretninger som brukes til medisinske 
overvåkningsformål som mater informasjon til 
nettstedet som behandles, utveksles og gis tilgang til, i 
sanntid av brukere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320728 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202201680 
(220) Inndato: 2022.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 WABBA TREATS AS, Ullevålsveien 51A, 0171 OSLO, 

Norge 
KRISTIAN K FREDHEIM, c/o KRISTIAN K. 
FREDHEIMHANS TANKS GATE 9, 5008 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Treningsklær; klær; klær for gymnastikk. 
  Klasse 29   Grønnsaksbasert snacks; tørket fruktbasert snacks; 

snacksblandinger som består av bearbeidet frukt, 
bearbeidede nøtter eller rosiner; snacks basert på 
nøtter. 

  Klasse 30   Vingummigodteri; bakverk, kaker, terter og kjeks 
(cookies). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320729 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202115149 
(220) Inndato: 2021.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

MenaQ7 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NATTOPHARMA AS, Mustads vei 1, 0283 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   vitaminer for bruk i produksjon av kosttilskudd; 

vitaminer for bruk i produksjonen av kosmetikk; 
vitaminer for bruk i produksjonen av farmasøytiske 
preparater; vitaminer for matvareindustrien 

  Klasse 5   farmasøytiske preparater; dietetiske stoffer for 
medisinsk bruk; kosttilskudd; vitamintilskudd; 
kosttilskudd og ernæringspreparater; vitaminpreparater; 
medikamenter for veterinær bruk; kosttilskudd for dyr; 
vitamintilskudd til dyr; vitaminer for dyr; 
veterinærmedisinske preparater 
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(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320730 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202201205 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Promotion In Motion, Inc., One PIM Plaza, NJ07656 

NEW JERSEY, USA 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sjokolade av sveitsisk opprinnelse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320731 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202201681 
(220) Inndato: 2022.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EUROTENTS AS, Gamle Glittrevei 11, 1484 

HAKADAL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 22   Telt; telt [fortelt] for campingvogner; telt, markiser og 

presenninger; teltunderlag (presenninger). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320732 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202201211 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lectogo AB, VA¨STERLA°NGGATAN 2 G, 73230 

ARBOGA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for bruk ved implementering 

av tingenes internett (IoT); Datamaskinvaremoduler for 
bruk i elektroniske enheter som bruker tingenes 
internett [IoT]; Mobilapper; Applikasjonsprogramvare 
(apper); Batteriladere; Batteriladere for mobiltelefoner; 
Deler og tilbehør til kommunikasjonsapparater; 
Strømforsyningsenheter for smarttelefoner; Nedlastbar 
applikasjonsprogramvare for smarttelefoner; Bærbare 
strømforsyninger (oppladbare batterier); Batterier for 
bruk med mobile telekommunikasjonsenheter; 
Batterier; Ladestasjoner (powerbank). 

  Klasse 35   Markedsføring via direkte tilkobling til datanettverk og 
nettsteder; Reklame for varer og tjenester via internett 
til andre; Tilretteleggelse og utleie av annonseplass pa° 
internett; Bedriftsledelseshjelp for kommersiell 
franchising; Tjenester levert av en franchisegiver, i form 
av bistand med ledelse eller ledelse av industrielle eller 
kommersielle selskaper. 

  Klasse 37   Lading av mobiltelefonbatterier; Lading av batterier og 
energilagringsutstyr og utleie av utstyr til disse. 

  Klasse 42   Programvareprogrammering; Programvareutvikling, 
programmering og implementering; Design og utvikling 
av programvare; Design og utvikling av maskinvare; 
Programvareutvikling og vedlikehold; Design, utvikling 
og programmering av programvare; Design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av programvare; Design og 
utvikling av programvare innen mobilapplikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320733 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202201210 
(220) Inndato: 2022.01.27 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

Lectogo 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Lectogo AB, VA¨STERLA°NGGATAN 2 G, 73230 
ARBOGA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for bruk ved implementering 
av tingenes internett (IoT); Datamaskinvaremoduler for 
bruk i elektroniske enheter som bruker tingenes 
internett [IoT]; Mobilapper; Applikasjonsprogramvare 
(apper); Batteriladere; Batteriladere for mobiltelefoner; 
Deler og tilbehør til kommunikasjonsapparater; 
Strømforsyningsenheter for smarttelefoner; Nedlastbar 
applikasjonsprogramvare for smarttelefoner; Bærbare 
strømforsyninger (oppladbare batterier); Batterier for 
bruk med mobile telekommunikasjonsenheter; 
Batterier; Ladestasjoner (powerbank). 

  Klasse 35   Markedsføring via direkte tilkobling til datanettverk og 
nettsteder; Reklame for varer og tjenester via internett 
til andre; Tilretteleggelse og utleie av annonseplass på 
internett; Bedriftsledelseshjelp for kommersiell 
franchising; Tjenester levert av en franchisegiver, i form 
av bistand med ledelse eller ledelse av industrielle eller 
kommersielle selskaper. 

  Klasse 37   Lading av mobiltelefonbatterier; Lading av batterier og 
energilagringsutstyr og utleie av utstyr til disse. 

  Klasse 42   Programvareprogrammering; Programvareutvikling, 
programmering og implementering; Design og utvikling 
av programvare; Design og utvikling av maskinvare; 
Programvareutvikling og vedlikehold; Design, utvikling 
og programmering av programvare; Design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av programvare; Design og 
utvikling av programvare innen mobilapplikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320734 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202200675 
(220) Inndato: 2022.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Kyocera Corporation, 6, Takeda Tobadono-cho, 

Fushimi-ku, 612-8501 KYOTO-SHI, KYOTO, Japan 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Spiker; spiker for spikerpistoler; skruer; skruer av 

metall; metallkramper for konstruksjon eller 
industribruk; muttere av metall; klemmer av metall; 
ringformet armatur av metall; stifter av metall; plugger 
[jernvare]; bolter av metall; nagler; klinkenagler av 
metall; underlagsskiver av metall; ringer [metallbeslag]; 
metallkjeder; spenner av uedelt metall [jernvare]; 
festeklemmer for kabel eller rør av metall; 
metallklemmer for forsegling av poser; kabelklammer 
av metall; metallringer; klemmeringer og -kramper av 
metall; nagler av metall; stoppkrager av metall; kroker 
av metall; isenkramvarer; låser av metall, andre enn 
elektriske; stål i form av tynnplater, plater, folier og 
spoler; stålplater; jerntråd; jern og stål; ikke-jernholdige 
metaller og deres legeringer; ikke-elektriske kabler og 
ledninger av uedle metaller; rør og slanger av metall; 
bindetråder av metall; muffer [metallvarer]; malmer; 
utrustning laget av metall; piggtråd; metallklemmer for 
bygge- eller konstruksjonsvirksomhet; materialer for 
jernbaneskinner av metall; metallmaterialer for bygge- 
eller konstruksjonsvirksomhet; byggematerialer av 
metall; dyser av metall; prefabrikkerte byggesett av 
metall; laste- og lossepaller av metall; metalltrinser, -
fjærer og -ventiler [inkluderer ikke maskinelementer]; 
kraveklemmer av metall for rør; forbindelsesrør av 
metall; metallforbindelser for rør; metallflenser; 
maskinnøkler; splinter; splinter av metall; bånd av 
metall for oppbindingsformål; wire; metalltrådduk; 
ståltrådnettinger og trådduker; industrielle beholdere av 
metall [emballasje]; metallplugger for industrielle 
beholdere; metallokk og -korker for industrielle 
emballasjebeholdere; verktøybokser av metall [tomme]; 
metallbeslag for snekkerarbeid; safer; ambolter; 
hullplater; viklespoler av metall, ikke-mekaniske, for 
fleksible slanger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320735 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202920 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ulikebeauty 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., LTD., RM 
306, 3/F, BLDG 4, 735 JIANGHONG RD CHANGHE 
STREET, BINJIANG DISTRICT, 310051 HANGZHOU, 
ZHEJIANG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Avkjølingsspray for medisinske formål; 

Antiinflammatoriske geleer; Aloe vera-gel for 
terapeutiske formål; Massasjegele for medisinske 
formål; Geleer for dermatologisk bruk; Antibakterielle 
geleer; Forbindingsmateriale [medisinsk]; Gelatin for 
medisinsk bruk; Vitaminpreparater; Oppløsningsmidler 
for kontaktlinser; Næringsmidler for babyer; 
Deodoranter for klær og tekstiler; Ammeinnlegg; 
Øyelapper for medisinske formål; Bleier; Bleier for 
inkontinente; Tannslipemidler; Medisinsk sjampo; 
Dietetiske drikker for medisinsk bruk; Dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk. 

  Klasse 9   Interaktive berøringsskjemterminaler; Dataservere; 
Nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; Universale seriebusskabler [USB-
kabler]; Håndskannere; Hodetelefoner; Periferienhet 
tilpasset for bruk med datamaskiner; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Datamaskiner; 
Databehandlingsapparater og -innretninger; 
Batteriadaptere; Batteriladere; Ladere for 
mobiltelefoner; Batterilader for nettbrett; Vekter; 
Brovekter [veieapparater]; Høyttalere; Veieapparater og 
-instrumenter; Briller; Solbriller. 

  Klasse 10   Kroppsmassemonitorer; Elektriske apparater til 
hodebunnsmassasje for hjemmebruk; Elektriske 
massasjeapparater; Lasere til bruk i kirurgi; Laser for 
medisinsk bruk; Medisinske apparater og instrumenter; 
Underlivsbelter; Massasjeapparater; 
Hodebunnsmassasjeapparater; Røkfrembringende 
apparater for medisinsk bruk; Apparater for kunstig 
åndedrett; Fysioterapiutstyr; Elektriske varmeputer for 
medisinsk bruk; Kunstige lemmer; Suturmaterialer; 
Senger for kirurgisk bruk; Tannlegeapparater og -
instrumenter; Ortodontiske instrumenter; Vannsenger 
for medisinske formål; Apparater for aknebehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320736 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202921 
(220) Inndato: 2022.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY CO., LTD., RM 

306, 3/F, BLDG 4, 735 JIANGHONG RD CHANGHE 
STREET, BINJIANG DISTRICT, 310051 HANGZHOU, 
ZHEJIANG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Avkjølingsspray for medisinske formål; 
Antiinflammatoriske geleer; Aloe vera-gel for 
terapeutiske formål; Massasjegele for medisinske 
formål; Geleer for dermatologisk bruk; Antibakterielle 
geleer; Forbindingsmateriale [medisinsk]; Gelatin for 
medisinsk bruk; Vitaminpreparater; Oppløsningsmidler 
for kontaktlinser; Næringsmidler for babyer; 
Deodoranter for klær og tekstiler; Ammeinnlegg; 
Øyelapper for medisinske formål; Bleier; Bleier for 
inkontinente; Tannslipemidler; Medisinsk sjampo; 
Dietetiske drikker for medisinsk bruk; Dietetiske 
næringsmidler for medisinsk bruk. 

  Klasse 9   Interaktive berøringsskjemterminaler; Dataservere; 
Nedlastbar applikasjonsprogramvare for 
smarttelefoner; Universale seriebusskabler [USB-
kabler]; Håndskannere; Hodetelefoner; Periferienhet 
tilpasset for bruk med datamaskiner; Dataprogrammer 
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[nedlastbar programvare]; Datamaskiner; 
Databehandlingsapparater og -innretninger; 
Batteriadaptere; Batteriladere; Ladere for 
mobiltelefoner; Batterilader for nettbrett; Vekter; 
Brovekter [veieapparater]; Høyttalere; Veieapparater og 
-instrumenter; Briller; Solbriller. 

  Klasse 10   Kroppsmassemonitorer; Elektriske apparater til 
hodebunnsmassasje for hjemmebruk; Elektriske 
massasjeapparater; Lasere til bruk i kirurgi; Laser for 
medisinsk bruk; Medisinske apparater og instrumenter; 
Underlivsbelter; Massasjeapparater; 
Hodebunnsmassasjeapparater; Røkfrembringende 
apparater for medisinsk bruk; Apparater for kunstig 
åndedrett; Fysioterapiutstyr; Elektriske varmeputer for 
medisinsk bruk; Kunstige lemmer; Suturmaterialer; 
Senger for kirurgisk bruk; Tannlegeapparater og -
instrumenter; Ortodontiske instrumenter; Vannsenger 
for medisinske formål; Apparater for aknebehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320737 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202112623 
(220) Inndato: 2021.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

Nautilus Carbon Services 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NAUTILUS CARBON SERVICES AS, Innherredsveien 
7B, 7014 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Tilveiebringe informasjon relatert til karbonfangst og -

lagring; rådgivning vedrørende karbonfangst og -
lagring. 

  Klasse 42   Tilveiebringe vitenskapelig informasjon og rådgivning 
vedrørende karbonfangst og -lagring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320738 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202200287 
(220) Inndato: 2022.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

Oceanize 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OCEANIZE AS, Matmortua Foldavegen 6012, 7940 
OTTERSØY, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Plast i form av granuler; plast i form av flak. 
  Klasse 40   Avfallshåndtering [behandling av avfall]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320739 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202112610 
(220) Inndato: 2021.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

COToolkit 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NAUTILUS CARBON SERVICES AS, Innherredsveien 
7B, 7014 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 40   Rådgivertjeneste relatert til til karbonfangst og lagring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320740 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202983 
(220) Inndato: 2022.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2032.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ARVIN JOHANNESSEN, NUGGERUDVEIEN 5, 1089 

OSLO, Norge 
RUNE JOHANNESSEN, NUGGERUDVEIEN 5, 1089 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Resirkuleringsmaskiner. 
  Klasse 20   Ikke-metalliske resirkuleringsbokser for kommersielt 

bruk. 
  Klasse 40   Resirkulering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 



 registrerte varemerker 2022.03.07 - nr 10/22

76 
 

(111) Reg.nr.: 320741 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202116271 
(220) Inndato: 2021.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 

House, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; 
tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke til 
medisinske formål); sigarer; sigarilloer; lightere for 
røykere; fyrstikker; artikler for røykere; sigarettpapir; 
sigarettrør; sigarettfiltre, lommeapparater for 
rullesigaretter; håndholdte maskiner for injeksjon av 
tobakk inn i papirrør; elektroniske sigaretter; patroner til 
elektroniske sigaretter; flytende tilsetninger for bruk i 
elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det 
formål å bli oppvarmet; innretninger og deler av 
innretninger for oppvarming av tobakk; 
tobakkserstatninger for innhaleringsformål; sigaretter 
inneholdende tobakkserstatninger; sigarettetuier; 
sigarettbokser; snus med tobakk; luktesnus (snuff) med 
tobakk; snus uten tobakk; luktesnus (snuff) uten 
tobakk; tobakksfrie orale nikotinposer (ikke for 
medisinske formål) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320742 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(300) Søknadsprioritet 2020.06.09, US, 88/956,541 
(210) Søknadsnr.: 202012815 
(220) Inndato: 2020.10.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

AMPLIFY 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hewlett-Packard Development Company, L.P., 10300 
Energy Drive, TX77389 SPRING, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftstjenester innen området for 
affinitetsprogrammer, allianseprogrammer, 
partnerprogrammer, løsningsutviklerprogrammer og 
agentprogrammer, nemlig utvikling av strategier for 
kommersielle partnerskap, identifisering av passende 
partnerselskaper å gå på markedet med, og utvikling av 
alliansestrategier; bedriftstjenester, nemlig bistand til 
andre i forhandlinger om og utvikling av 
forretningspartnerskap og forretningsallianser. 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 320743 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202116240 
(220) Inndato: 2021.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

CAMPO VIEJO 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pernod Ricard Winemakers Spain, S.A., Paseo 
Mikeletegi 71, 2º, 20009 SAN SEBASTIÁN, Spania 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl, ale [øl] og porter [øl], soda, andre ikke-
alkoholholdige drikkevarer, avalkoholiserte drikkevarer; 
alkoholfrie viner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320744 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202173 
(220) Inndato: 2022.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NORSK GJENVINNING NORGE AS, Postboks 567 

Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 

innsamling av informasjon til databaser; 
systematisering av informasjon til databaser; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; 
administrasjon av programmer for håndtering av avfall; 
salg av avfall og resirkulerbare råvarer innen 
varegruppen spillolje. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; tjenester innen konstruksjon, 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon; industrielle og 
kommersielle rengjøringstjenester; utvendig og 
innvendig rengjøring av bygninger; tjenester 
vedrørende spyling av og rengjøring av tanker, 
beholdere, sandfang, kummer, oljeutskillere, 
fettutskillere, bygninger, parkeringsarealer, gater og 
fasader; tjenester vedrørende oppsuging, spyling, 
rensing og rengjøring av vann- og avløpsrør og oljerør; 
høytrykksrensing; høytrykksspyling; støvsuging; 
rengjøring av varmevekslere; kjele- og ovnsrensing; 
rensing av skorsteiner; feiing av skorsteinspiper; 
vedlikehold og rengjøring av kraftverk; tjenester 
vedrørende oppsuging, blåsing og sammentrykking av 
tørre og våte masser; utleie av rengjøringsutstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøringstjenester. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; transport og lagring av søppel, 
avfall og resirkulerbare materialer; renovasjon 
[transport]; innsamling av avfall; innsamling av avfall fra 
husholdninger og industriforetak. 

  Klasse 40   Behandling av søppel og avfall; bearbeiding av søppel 
og avfall; sortering av søppel og avfall; resirkulering av 
søppel og avfall; destruksjon av søppel og avfall; 
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forbrenning av søppel og avfall; gjenvinning av søppel 
og avfall; industriell lagring av spesialavfall 
(behandling); behandling av avfallsmaterialer innen 
miljøforurensningskontroll; rådgivning og 
konsulentvirksomhet knyttet til sortering, gjenvinning og 
destruksjon av avfall; konsulenttjenester i tilknytning til 
håndtering av avfall. 

  Klasse 42   Tekniske konsulenttjenester; ingeniørtjenester; 
informasjon om den maskintekniske håndteringen av 
avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320745 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202115964 
(220) Inndato: 2021.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2031.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEPSI PLAY TO INSPIRE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, NY10577-1444 
PURCHASE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl; mineral- og kullsyreholdig vann, samt andre 
alkoholfrie drikkevarer; fruktdrikker og fruktjuice; sirup 
og andre preparater for tilberedning av drikkevarer; 
kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer; brus; 
energidrikker; isotoniske drikker; sportsdrikker; 
vitaminholdige drikkevarer; smaksatt vann; pulver for 
kullsyreholdige drikker; smoothies; kokosnøttbaserte 
drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320746 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202214 
(220) Inndato: 2022.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 X CON NORWAY AS, Olav Bjålands veg 1, 3734 

SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater, installasjoner, maskiner og enheter for 

desinfisering av overflater og luft, herunder i form av 
søyler, paneler og roboter for desinfisering med UVC 
stråler; apparater, installasjoner, maskiner, enheter og 
portaler for desinfisering av handlekurver, traller og 
single kurver. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salg (detaljhandel, 
engroshandel og netthandel) av apparater, 
installasjoner, maskiner og enheter for desinfisering av 
overflater og luft, herunder i form av søyler, paneler og 
roboter for desinfisering med UVC stråler; salg 
(detaljhandel, engroshandel og netthandel) av 
apparater, installasjoner, maskiner, enheter og portaler 
for desinfisering av handlekurver, traller og single 

kurver. 
  Klasse 37   Desinfisering, herunder med UVC stråling; 

installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av 
apparater, installasjoner, maskiner og enheter for 
desinfisering av overflater og luft, herunder i form av 
søyler, paneler og roboter for desinfisering med UVC 
stråler; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av 
apparater, installasjoner, maskiner, enheter og portaler 
for desinfisering av handlekurver, traller og single 
kurver. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320747 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202501 
(220) Inndato: 2022.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Shahbaz Aslam, MOTZFELDTS GATE 8, 0187 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Utleie av arbeidskraft (bemanningsbyråvirksomhet); 
rekrutteringstjenester; personalrekrutteringstjenester og 
arbeidsformidlingsbyråer; kontortjenester; 
rekrutteringskonsulenter innenfor feltet 
finansielletjenester. 

  Klasse 36   Formidlingstjenester innen finans; bank-, finans- og 
forsikringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320748 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202202942 
(220) Inndato: 2022.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

PAPPSI 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Qaiser Sarfraz, JEMSISVEGEN 1, 2383 
BRUMUNDDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Fruktdrikker og fruktjuice; kullsyreholdig fruktjuice; 

brus; mangojuice. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Reg.nr.: 320749 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 201910651 
(220) Inndato: 2019.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.13 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Natures Menu Limited, Falcon Road, NR162FB 

SNETTERTON, NORWICH, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Matvarer og næringsmidlerfor dyr; mat og næring for 

kjæledyr; godbiter for kjæledyr i form av mat og næring; 
kjeks for dyr; kjøtt- og plantebaserte matvarer og 
næringsmidler for dyr, fugler og fisk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 320750 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202200291 
(220) Inndato: 2022.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MITEA AS, c/o Nhu Nguyen Sinsenveien 5A, 0572 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Melkebaserte drikker; yoghurtbaserte drikker; 
desserter laget av melkeprodukter; fruktdesserter. 

  Klasse 30   Te-baserte drikker; te-baserte drikker med fruktsmak; 
boble te: dessertmousse; tilberedte desserter [bakverk]; 
bakverk, kaker, terter og kjeks (cookies); kaffedrikker; 
kakaodrikker; iste; is, iskrem, frossen yoghurt og 
sorbet. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktjuice. 
  Klasse 43   Servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 

drikkevarer eller fruktjuice; snack-barer; kafeer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320751 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202200309 
(220) Inndato: 2022.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GeoQuest Systems BV., Gevers Deynootweg 61, S 

Gravenhage, 2586BJ THE HAGUE, Nederland 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare, 

nemlig, programvare som kan brukes i datamaskiner 
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og nettverksdatamaskiner for å få tilgang til 
elektroniske plattformer som inneholder data om 
utforsking, planlegging, evaluering, og overvåking 
knyttet til energi; tilveiebringe online ikke-nedlastbar 
programvare, nemlig, programvare som kan brukes i 
datamaskiner og nettverksdatamaskiner for å få tilgang 
til elektroniske plattformer som inneholder data om 
utforsking, planlegging, evaluering, og overvåking av 
naturressurser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 320752 
(151) Reg.dato.: 2022.03.02 
(210) Søknadsnr.: 202200312 
(220) Inndato: 2022.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2032.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 AMINA CHARGING AS, Hafrsfjordgata 58B, 4010 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 

transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av distribusjonen eller bruken av 
elektrisitet; batteriladere for motorkjøretøyer; 
hurtigladere for motorkjøretøyer; elektriske ladekabler 
for motorkjøretøyer; batteriladekabler [startkabler]; el-
billadere; tilbehør til el-billadere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0780804 
(151) Int.reg.dato: 2002.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202108964 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

AIDAaura 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 
S.p.A., Am Strande 3d, 18055 ROSTOCK, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Apparatus for locomotion by land, air or water. 
  Klasse 39   Transport, travel arrangement. 
  Klasse 43   Providing of food and drink; temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1214512 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202109639 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHICAGO TOWN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dr. Oetker (UK) Ltd., 4600 Park Approach, Thorpe 
Park, LS158GB LEEDS, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Pizza, quiche, including bases therefor; farinaceous 

food pastes; meals consisting primarily of pasta with 
cheese and/or fruits and/or vegetables and/or meat 
and/or meat preparations; sweet and savoury sauces; 

spices, mixed spices; cereals, muesli; flour and 
preparations made from cereals; sandwiches, including 
filled sandwiches; mixtures for baked goods, bread, 
bread rolls, pastry and confectionery, all of the 
aforesaid goods including, where possible, being 
prepared for consumption and/or frozen. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1409395 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110200 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEPPERBOX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Casella Wines Pty Ltd, PO Box 281, NSW2681 
YENDA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine, excluding sparkling wine. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1471800 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202013046 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

C3 AI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 C3.AI, Inc., 1300 Seaport Boulevard., Suite 500, 
CA94063 REDWOOD CITY, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for use in data collection, 
transmission, integration, visualization, analysis and 
storage; computer software for use in connection with a 
network of physical objects, devices, vehicles, and 
buildings which are embedded with electronics, 
software, sensors and network connectivity all of which 
enable these objects, devices, vehicles, and buildings 
to collect and exchange and report data. 

  Klasse 35   Business consulting and information services. 
  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services and platform 

as a service (PAAS) services, all of the foregoing 
featuring software for use in data collection, 
transmission, integration, visualization, analysis and 
storage; software as a service (SAAS) services and 
platform as a service (PAAS) services, all of the 
foregoing featuring computer software for use in 
connection with a network of physical objects, devices, 
vehicles, and buildings which are embedded with 
electronics, software, sensors and network connectivity 
all of which enable these objects, devices, vehicles, 
and buildings to collect and exchange and report data; 
software as a service (SAAS) services and platform as 
a service (PAAS) services, all of the foregoing featuring 
software for use in the design, development and 
deployment of computer software and of artificial 
intelligence, big data and IOT enterprise-scale 
applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1476450 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202105917 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MASSOLINO GIUSEPPE AZ. AGR. VIGNA RIONDA 

DI MASSOLINO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE, Piazza Cappellano 8, 12050 
SERRALUNGA D'ALBA (CUNEO), Italia 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wine complying with the specifications of the 
protected designations of origin containing the 
geographical name 'ALBA'. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1513192 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202001714 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500 
Shingai, 438-8501 IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Outboard motors and parts and fittings thereof. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1550415 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202011456 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRANSPARENT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Transparent Sound AB, Fredmansgatan 4, 11847 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Rental of film projection equipment; rental of sound 
and video recording apparatus; rental of audio 
equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1550510 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202011470 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.30, GB, 

UK00003462509 
(540) Gjengivelse av merket: 

VYVE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BP p.l.c., 1 St. James's Square, SW1Y4PD LONDON, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable mobile application to monitor, display, 
view, analyse and compare the carbon footprints of 
goods, services, individuals and organisations; 
downloadable mobile application to monitor, display, 
view, analyse and compare greenhouse gas emissions 
of goods, services, individuals and organisations; 
downloadable mobile application to monitor, display, 
view, analyse and compare carbon emissions, carbon 
offsets and carbon neutrality; software to view, analyse 
and compare carbon footprints; downloadable mobile 
application to facilitate social networking. 

  Klasse 35   Provision of commercial information regarding the 
characteristics, quality and prices of goods and 
services; provision of commercial information regarding 
the carbon footprint of goods and services; providing 
consumer product information in relation to the 
characteristics, quality and prices of goods and 
services; providing consumer product information in 
relation to the carbon footprint of consumer products 
and services; provision of commercial information, 
namely providing a comparison of the characteristics, 
quality and prices of goods and services; providing 
consumer product information in relation to the 
characteristics, quality and prices of products and 
services; provision of commercial information, namely, 
providing comparison in relation to the carbon footprint 
of goods and services; providing consumer product 
information in relation to the carbon footprint of 
products and services; providing commercial 
information, namely the provision of environmental 
impact information relating to the supply of consumer 
goods and services; providing consumer product 
information in relation to the environmental impact of 

products and services; providing consumer product 
information in relation to the carbon footprint of the 
supply of products and services; procurement services 
in the nature of facilitating a change of supplier on 
behalf of consumers of goods and services; provision of 
consumer advice and information. 

  Klasse 36   Brokerage of carbon offsets; brokerage of carbon 
credits; provision of information and advice regarding 
carbon credit brokerage. 

  Klasse 39   Travel information; travel route planning; travel 
consultancy; travel reservation; travel arrangement; 
provision of information, advice and consultancy 
services relating to the aforesaid. 

  Klasse 41   Coaching in the field of carbon footprint reduction; 
coaching in the field of reducing greenhouse gas 
production; training in the field of carbon footprint 
reduction; training in the field of reducing greenhouse 
gas production. 

  Klasse 42   Measuring, technical analysis and testing relating to 
offsetting the quantity of greenhouse gases produced 
by individuals and organisations; providing scientific 
information, advice and consultancy relating to carbon 
offsetting; software as a service [SaaS] featuring 
software to monitor, display, view, analyse and 
compare the carbon footprints of individuals and 
organisations; software as a service [SaaS] featuring 
software to monitor, display, view, analyse and 
compare greenhouse gas production; providing use of 
online non-downloadable software to monitor, display, 
view, analyse and compare greenhouse gas 
production; providing use of online non-downloadable 
software to monitor, display, view, analyse and 
compare carbon footprints. 

  Klasse 45   Online social networking services; online social 
networking services relating to monitoring, reducing 
and offsetting carbon footprints; online social 
networking services relating to monitoring, reducing 
and offsetting greenhouse gas production. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1551245 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202011790 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.24 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.04, BG, 157238 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 Olympus Glory 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", 1151 SOFIA, Bulgaria 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Chips for gambling; mah-jong; gambling machines 

operating with coins, notes and cards; games; parlor 
games; gaming chips; gaming tables; slot machines 
[gaming machines]; slot machines and gaming devices; 
coin-operated amusement machines; roulette chips; 
poker chips; chips and dice [gaming equipment]; 
equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette 
wheels; coin- operated amusement machines with or 
without the possibility of gain; boxes for coin-operated 
machines, slot machines; housings for coin-operated 
machines, gaming equipment. 

  Klasse 41   Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
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and gambling services; provision of equipment for 
gambling halls; providing casino equipment [gambling]; 
gaming machine entertainment services; providing 
casino facilities [gambling]; gaming hall services; 
amusement arcade services; games equipment rental; 
rental of gaming machines; providing amusement 
arcade services; rental of gaming machines with 
images of fruits; editing or recording of sounds and 
images; sound recording and video entertainment 
services; hire of sound reproducing apparatus; 
provision of gaming equipment for casinos; providing of 
casino facilities; online gambling services; casino, 
gaming and gambling services; provision of gaming 
facilities, gaming halls, Internet casinos, online gaming 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1552082 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202011924 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.24 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.17, CN, 44650908 

2020.03.17, CN, 44679731 
(540) Gjengivelse av merket: 

isurestar 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Beijing Surestar Technology Co., Ltd., 1-502, 5 
Yongfeng Rd., Haidian, 100094 BEIJING, Kina 
SureStar Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd., Floor 6, 
Building B1, 18 Jinfang Rd., Suzhou Industrial Park, 
215125 SUZHOU, JIANGSU, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measures; radar apparatus; automobile data recorder; 

wafers for integrated circuits; remote control apparatus; 
coils, electric. 

  Klasse 12   Self-driving cars; driverless cars [autonomous cars]; 
electric vehicles; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; aeronautical apparatus, machines and 
appliances; civilian drones; remote control vehicles, 
other than toys; brakes for vehicles; electric 
wheelchairs; electric bicycles. 

  Klasse 35   Advertising; business management and organization 
consultancy; marketing; systemization of information 
into computer databases; sponsorship search; retail or 
wholesale services for medical supplies; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; provision of an online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; updating and maintenance of data in 
computer databases. 

  Klasse 42   Scientific laboratory services; quality control; 
architectural services; biological research; 
meteorological information; material testing; conversion 
of computer programs and data, other than physical 
conversion. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1552528 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202012174 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.01 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.16, BX, 01413526 
(540) Gjengivelse av merket: 

FABER 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Faber Halbertsma Group B.V., Prinses Beatrixstraat 
35, 4024HL ECK EN WIEL, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 37   Repair and maintenance of  pallets, transport boxes, 

containers, chests and crates. 
  Klasse 39   Packaging and storage of goods; rent (on behalf of 

and for third parties) and rental of pallets, transport 
boxes, containers, chests and crates, the aforesaid 
services whether or not granted in connection with the 
circulation of pallets through and between different 
users (so-called pallet pooling); distribution of pallets, 
transport boxes, containers, chests and crates; location 
determination of load carriers; tracing shipments of load 
carriers; pallet packing; logistical planning and 
consultancy with regard to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1553459 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202012483 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.09, SG, 

40202000541Y 
(540) Gjengivelse av merket: 

evive 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EVIVE BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD., 
150 BEACH ROAD, #32-05/08 GATEWAY WEST, 
189720 SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutraceutical preparations for therapeutic or medical 

purposes; nutraceuticals for use as a dietary 
supplements. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus 
and instruments; apparatus for medical use; medical 
therapy instruments. 

  Klasse 42   Research and development services relating to 
medicines; medical laboratory services; medical 
research; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; design of medical apparatus; biotechnology 
research; research relating to pharmaceuticals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1554370 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202012622 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GNT TEKSTIL BILISIM SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Adatepe Mahallesi 2/20 Sokak No: 
29 Begos 3, BÖLGE BUCA-IZMIR, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags, wallets, boxes and trunks made of leather or 

stout leather; keycases, trunks [luggage], suitcases; 
unworked or semi-worked leather and animal skins, 
imitations of leather, stout leather, leather used for 
linings. 

  Klasse 25   Clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; headgear, 
hats, caps with visors, berets, caps [headwear], skull 
caps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554560 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202012645 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.12, RU, 2020712278 
(540) Gjengivelse av merket: 

LESIV 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The claimed mark is represented by an invented word 
"LESIV" semantically neutral with regard all claimed 
goods and services. The mark consists of standard 
characters, without claim to any particular font style, 
size, or color. 

(730) Innehaver: 
 ThermoElectrika Limited Liability Company, Bol'shoy 

bul'var st., 42, bldg. 1, flr. 2, office 757 Territory of the 
Skolkovo Innovation Center, 121205 MOSKVA, 
Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in industry and science; fire 

extinguishing and fire prevention compositions; fire 
extinguishing compositions; fireproofing preparations; 
test paper, chemical. 

  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded or downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage media; 
computers and computer peripheral devices; fire 
extinguishers; fire engines; fire extinguishing apparatus;
fire escapes; fire pumps; fire beaters; sprinkler systems 

for fire protection; fire alarms; signals, luminous or 
mechanical; rescue flares, non-explosive and non-
pyrotechnic; sirens; fire boats; fire blankets; asbestos 
screens for firemen; fire hose; apparatus and devices 
for life-saving and protection; protection devices for 
personal use against accidents; temperature indicator 
labels, not for medical purposes. 

  Klasse 37   Maintenance services relating to scientific, research, 
navigation, surveying, photographic, cinematographic, 
audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, 
detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity, apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data, computers and computer peripheral devices, 
fire engines, fire extinguishing apparatus, apparatus 
and devices for life-saving and protection, protection 
devices for personal use against accidents, 
temperature indicator labels, not for medical purposes; 
providing information relating to installation, 
maintenance and repair services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554699 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202012662 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.02, DE, 30 2020 004 

388 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-

Strasse 53-57, 46446 EMMERICH, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Food supplements for non-medical purposes based 
on carbohydrates, fibre, with the addition of vitamins, 
minerals, trace elements, either separate or in 
combination, as far as contained in class 5. 

  Klasse 30   Flavourings, other than essential oils, for beverages; 
baking powder; pastries; sweetmeats [candy]; sherbet 
lollipops; buns; bread; bread rolls; petit-beurre biscuits; 
corn flakes; ice cream; iced tea; peanut confectionery; 
fondants [confectionery]; fruit gums; fruit sauce; fruit 
jellies [confectionery]; tea-based beverages; groats for 
human food; spices; honey; frozen yoghurt 
[confectionery ices]; coffee; cocoa; cocoa products; 
cocoa-based beverages; candy sugar for food 
purposes; caramels [candy]; chewing gums for non-
medical purposes; biscuits; petits fours; confectionery; 
sweetmeats; crackers [biscuits]; cakes; cake powder; 
liquorice [confectionery]; stick liquorice [confectionery]; 
gingerbread; lollipops; macaroons [pastry]; maltose; 
almond confectionery; marzipan; chocolate beverages 
with milk; lozenges [confectionery]; mint for 
confectionery; puddings; popcorn; sherbet snacks; 
chocolate; vegan chocolate; chocolate-based 
beverages; sherbets [ices]; edible ices; foam gums 
[confectionery]; glucose (for food purposes) both loose 
and compressed; waffles; wine gums; pralines; 
bonbons made of sugar; confectionery for decorating 
christmas trees; rusks; sherbet powder [confectionery]; 
sherbet powder mixes; puffed rice; puffed rice balls with 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.03.07 - nr 10/22

85 
 

sherbet cover; puffed rice balls with sherbet powder 
cover; vegan sweets; vegan sugar confectionery; vegan 
chocolate couverture; oat drink chocolate; vegan milk 
chocolate; vegan milk chocolate substitutes. 

  Klasse 32   Sherbets granulate (for beverages); sherbet in a 
compressed form (for beverages); sherbet powder (for 
beverages). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554719 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202012665 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

KOPOS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KOPOS HOLDING, a.s., Sumavská 46, 12000 PRAHA 
2 - VINOHRADY, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Non-electric wires of common metal, metal tubes 

stable and flexible. 
  Klasse 7   Replaceable accessories and mechanical 

preparations for injection and mechanical presses, 
single-purpose machines and equipment for listed 
products. 

  Klasse 9   Varnished electric wires for needs in electrotechnics 
and outside and switchboards, electricity conduits; 
junction boxes [electricity]; distribution boxes 
[electricity]; instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling the 
distribution or use of electricity; coils, electric. 

  Klasse 17   Insulators for electric mains; fittings, not of metal for 
flexible pipes. 

  Klasse 35   Advertising services. 
  Klasse 37   Assembly and repairs of multipurpose machines and 

equipment, tools, molds and mechanical preparations. 
  Klasse 39   Transport and transport services for transport of own 

and foreign goods including its storage. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554735 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202012668 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.20, EM, 018170264 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARDUUA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Arduua AB, Torsby Älgstig 15, 13951 VÄRMDÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutritional supplements; nutritional supplement meal 

replacement bars for boosting energy; powdered 
nutritional supplement drink mix. 

  Klasse 9   Application software for mobile phones; application 
software for wireless devices; digital measuring 
apparatus; electronic magazines. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, shoes, headgear; clothing for 
gymnastics; running shoes. 

  Klasse 28   Sports and fitness apparatus; exercise bands. 
  Klasse 30   High-protein cereal bars. 

  Klasse 32   Protein drinks; protein-enriched sports beverages. 
  Klasse 35   Retail services in relation to clothing, footwear, 

headgear and headwear, food supplements, sports 
drinks, heart rate monitors and digital measuring 
apparatus.  

  Klasse 39   Planning and arrangement of package holidays (for 
exercise). 

  Klasse 41   Personal trainer services (including online); coaching 
services for sporting activities; providing information 
relating to physical training via an online website; 
organisation of sporting events; sports coaching. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554740 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202012670 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.28, GB, 

UK00003516657 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Springer Nature Limited, The Campus, 4 Crinan Street, 

N19XW LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking [supervision], life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
magnetic data carriers; recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating 
machines; fire-extinguishing apparatus; media content; 
bags adapted for laptops; CDs; CD-ROMs; compact 
disc players; disks, magnetic; downloadable music files; 
downloadable image files; downloadable text files; 
downloadable video files; downloadable exam papers; 
downloadable quizzes; downloadable assessment 
criteria; downloadable educational materials; 
downloadable periodical publications; downloadable 
journals; downloadable dictionaries; downloadable 
reference books; downloadable lecture notes; 
downloadable educational worksheets; downloadable 
slide presentations; downloadable flashcards; 
downloadable vocabulary lists; DVDs; electronic 
publications, downloadable; electronic pocket 
translators; floppy disks; magnetic data media; 
magnetic tapes; magnetic disks; optical discs; optical 
data media; pocket calculators; portable telephones; 
mobile telephones; smartphones; portable media 
players; printers for use with computers; central 
processing units; sleeves for portable computers; cases 
for mobile phones, tablets or portable computers; 
sound transmitting apparatus; sound recording 
apparatus; sound reproduction apparatus; teaching 
apparatus; testing apparatus not for medical purposes; 
USB flash drives; video cassettes; videotapes; non-
printed (electronic) publications; printed publications in 
electronically readable form; printed publications in 
optically recorded form; databases; podcasts; talking 
books; electronic whiteboards; satellite telephones; 
solar powered telephones; stands for computer 
equipment; magnetic, optical and other disks, magnetic 
tape and other media for electronically recording data; 
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downloadable publications; downloadable educational 
materials including exam papers, course materials and 
lecture notes; reading glasses; digital recordings; 
downloadable digital photos; digital storage media; 
downloadable digital music; digital recording media; 
digital book readers; digital data recording media; 
digital books downloadable from the Internet; digital 
music downloadable from the Internet; computer 
memory devices; downloadable image files; 
downloadable music files; electronic book readers; 
electronic notice boards; electronic publications, 
downloadable; downloadable publications; electronic 
publications; downloadable electronic publications; 
publications in electronic format; electronic publications 
recorded on computer media; weekly publications 
downloaded in electronic form from the Internet; video, 
audio and audio-visual recordings and films; 
downloadable video, audio and audio-visual recordings 
and films; downloadable publications in the fields of 
biology, medicine, physical sciences and engineering; 
downloadable publications in the fields of mathematics, 
humanities and technology; electronic publications in 
the fields of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; electronic publications in the fields of 
mathematics, humanities and technology; 
downloadable media in the fields of biology, medicine, 
physical sciences and engineering; downloadable 
media in the fields of mathematics, humanities and 
technology; media content in the fields of biology, 
medicine, physical sciences and engineering; media 
content in the fields of mathematics, humanities and 
technology; video, audio and audio-visual recordings 
and films in the fields of biology, medicine, physical 
sciences and engineering; video, audio and audio-
visual recordings and films in the fields of mathematics, 
humanities and technology; downloadable video, audio 
and audio-visual recordings and films in the fields of 
biology, medicine, physical sciences and engineering; 
downloadable video, audio and audio-visual recordings 
and films in the fields of mathematics, humanities and 
technology; media content; recorded media; 
downloadable media; data storage media; electronic 
and digital storage media; downloadable educational 
media; recorded content; CDs; CD-ROMs; DVDs; 
downloadable exam papers, educational materials, 
periodical publications, journals, dictionaries, reference 
books, lecture notes, educational worksheets, books, 
magazines, research notes, conference proceedings, 
articles, meeting abstracts, meeting reports, 
newspapers and newsletters; electronic publications, 
downloadable; recorded computer software; CDs [read-
only memory]; blank discs; downloadable media 
content, namely, audio files, video recordings and 
multimedia files, in the fields of biology, medicine, 
physical sciences and engineering; downloadable 
media content, namely, audio files, video recordings 
and multimedia files, in the fields of mathematics, 
humanities and technology; blank CDs; blank CD-
ROMs; blank DVDs. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites [except 
furniture]; instructional and teaching material [except 
apparatus]; plastic materials for packaging; printers' 
type; printing blocks; adhesive tape dispensers [office 
requisites]; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; adhesives [glues] for stationery or household 
purposes; albums/scrapbooks; almanacs; 
announcement cards [stationery]; arithmetical tables; 
atlases; binding strips [bookbinding]; biological samples 
for use in microscopy [teaching materials]; blackboards; 
blotters; bookbindings; bookends; booklets; 
bookmarkers; books; calendars; cards; charts; 
catalogues; charcoal pencils; clipboards; clips for 
offices; staples for offices; bookbinding cloth; comic 
books; compasses for drawing; composing frames 
[printing]; copying paper [stationery]; cords for 
bookbinding; correcting fluids [office requisites]; 

correcting tapes [office requisites]; diagrams; document 
laminators for office use; document files [stationery]; 
document holders [stationery]; drawing materials; 
drawing pads; drawing pens; drawing sets; drawing 
pins; elastic bands for offices; envelopes [stationery]; 
files [office requisites]; flyers; folders for papers; folders 
[stationery]; printed forms; fountain pens; geographical 
maps; handwriting specimens for copying; histological 
sections for teaching purposes; index cards [stationery]; 
indexes; ledgers [books]; magazines [periodicals]; 
manuals; handbooks; marking pens; newsletters; 
newspapers; note books; numbers [type]; pads 
[stationery]; pamphlets; paper; paper sheets 
[stationery]; paper-clips; paperweights; pencil leads; 
pencil sharpeners, electric or non-electric; pencils; pens 
[office requisites]; periodicals; pictures; postcards; 
posters; printed publications; printing type; 
prospectuses; rubber erasers; school supplies 
[stationery]; song books; stickers; teaching materials 
[except apparatus]; terrestrial globes; writing 
instruments; writing pads; writing cases [sets]; writing 
materials; writing cases [stationery]; writing or drawing 
books; writing paper; exercise books; Bibles; printed 
awards; printed certificates; reference books; 
dictionaries; directories; reports; magazines; journals; 
periodicals; exam papers; lecture notes; worksheets; 
quizzes; printed puzzles; flashcards; vocabulary lists; 
research notes; conference proceedings; articles; 
meeting abstracts; meeting reports; printed matter in 
the fields of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; printed matter in the fields of mathematics, 
humanities and technology; educational publications in 
the fields of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; educational publications in the fields of 
mathematics, humanities and technology; journals in 
the fields of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; journals in the fields of mathematics, 
humanities and technology; printed matter; teaching 
materials [except apparatus]; books; charts; 
catalogues; magazines [periodicals]; manuals; 
newsletters; newspapers; note books; pamphlets; 
periodicals; printed publications; dictionary. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; online electronic 
publishing of books and periodicals; computer based 
educational services; academies [education]; arranging 
and conducting of colloquiums; arranging and 
conducting of workshops [training]; arranging and 
conducting of congresses; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; boarding 
schools; schools; club services [entertainment or 
education]; coaching [training]; correspondence 
courses; distance learning courses; education 
information; educational examination; electronic 
desktop publishing; game services provided on-line 
from a computer network; holiday camp services 
[entertainment]; holiday camp services [education]; 
publishing consultancy services; advisory services 
relating to publishing; publishing services; electronic 
publishing services; providing electronic publications; 
publication of printed matter and printed publications; 
language interpreter services; lending libraries; mobile 
library services; providing museum facilities; nursery 
schools; organisation of competitions [education or 
entertainment]; organisation of exhibitions for cultural or 
educational purposes; physical education; practical 
training; production of radio and television programmes; 
providing online electronic publications, not 
downloadable; publication of texts, other than publicity 
texts; publication of books; publication of reference 
books; publication of directories; publication of 
manuals; publication of reports; publication of 
magazines; publication of journals; publication of 
periodicals; publication of dictionaries; publication of 
exam papers; publication of lecture notes; publication 
of worksheets; publication of quizzes; publication of 
puzzles; publication of examination marking criteria; 
publication of pamphlets; publication of booklets; 
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publication of flashcards; publication of vocabulary lists; 
publication of educational material; publication of 
electronic books online; publication of electronic 
journals online; publication of electronic reference 
books online; publication of directories online; 
publication of manuals online; publication of reports 
online; publication of magazines online; publication of 
periodicals online; publication of dictionaries online; 
publication of exam papers online; publication of lecture 
notes online; publication of educational worksheets 
online; publication of quizzes online; publication of 
puzzles online; publication of examination marking 
criteria online; publication of pamphlets online; 
publication of booklets online; publication of flashcards 
online; publication of vocabulary lists online; publication 
of educational material online; publishing; school 
services (education); sport camp services; teaching 
services; educational services; instruction services; 
tuition; translation; vocational guidance [education or 
training advice]; vocational retraining; writing of texts, 
other than publicity texts; academic examination 
services; adult education services; analysing 
educational test scores and data for others; 
arrangement of training courses; arranging of festivals 
for educational purposes; bibliographic information; 
business educational services; business training; 
computer assisted education services; computer 
assisted examination services; design of educational 
courses, examinations and qualifications; development 
of educational material; educational assessment 
services; educational examination services; educational 
research; provision of educational examination 
facilities; setting of educational standards; university 
education services; university services; provision of 
training, teaching, examination and assessment 
services including such services being provided via 
computer assisted and computer mediated means and 
via on-line means; provision of distance learning 
programmes; multimedia publishing in the fields of 
biology, medicine, physical sciences and engineering; 
multimedia publishing in the fields of mathematics, 
humanities and technology; publishing services in the 
fields of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; publishing services in the fields of 
mathematics, humanities and technology; electronic 
publishing in the fields of biology, medicine, physical 
sciences and engineering; electronic publishing in the 
fields of mathematics, humanities and technology; 
educational services; instruction services; education 
information; business training; educational research; 
lending library services; magazine leasing; lending 
books and other publications; publication of texts, other 
than publicity texts; publication of books; on-line 
publication of electronic books and journals; providing 
online electronic publications, not downloadable; 
directory publishing; publishing of online electronic 
edition of book and periodical; magazine publishing; E-
magazine publishing; editing contents through global 
computer network publishing website; providing 
composite magazines not downloaded online; 
publishing of electronic publications; multimedia 
publishing services; education in the fields of biology, 
medicine, physical sciences and engineering; 
education in the fields of mathematics, humanities and 
technology; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services. 

  Klasse 42   Scientific research; preparation of scientific reports; 
providing scientific research information and results 
from an online searchable database; scientific research 
conducted using databases; electronic storage services 
for archiving databases; research relating to the fields 
of biology, medicine, physical sciences and 
engineering; research relating to the fields of 
mathematics, humanities and technology; database 
services relating to the fields of biology, medicine, 
physical sciences and engineering; hosting databases; 
hosting databases relating to the fields of biology, 
medicine, physical sciences and engineering; hosting 
databases relating to the fields of mathematics, 

humanities and technology; hosting of digital content, 
namely, on-line journals and blogs; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites for third 
parties; application service provider [ASP], namely, 
hosting computer software applications of others; 
hosting the web sites of others on a computer server for 
a global computer network; creation and maintenance 
of web sites for others and hosting the web sites of 
others; hosting platforms on the Internet for educational 
purposes; hosting web portals for educational 
purposes; hosting of digital content on the internet 
relating to the fields of biology, medicine, physical 
sciences and engineering; hosting of digital content on 
the Internet in the fields of mathematics, humanities 
and technology; Scientific research; technical writing 
creating and maintaining web sites for others; 
digitization of documents [scanning]; electronic data 
storage; website creation, design and maintenance; 
hosting website; website hosting service; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554781 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202012683 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.22, BX, 01410006 
(540) Gjengivelse av merket: 

QUASAR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Quantego S.à r.l., 26, rue des Genêts, 8131 BRIDEL, 
Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for stochastic optimization; 

computer software for risk calculation and forecasting; 
computer software for economic management 
decisions; computer software for mathematical 
optimization; computer software for planning; risk 
management software; computer software for decision 
support; computer software for compilation of 
mathematical data; computer software for cost-price 
analysis; business decision support systems. 

  Klasse 42   Professional technical consultancy with regard to risk 
optimization; technological planning services; scientific 
risk assessment; mathematical research services; 
design of mathematical models; professional technical 
consultancy in the field of risk management; computer 
programming and professional technical consultancy in 
the fields of decision support; development of business 
decision support systems; stochastic optimization; 
mathematical optimization. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1554795 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202012685 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.16, BX, 01413528 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Faber Halbertsma Group B.V., Prinses Beatrixstraat 

35, 4024HL ECK EN WIEL, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 37   Repair and maintenance of building materials of wood, 
pallets, transport boxes, containers, boxes and crates. 

  Klasse 39   Packaging and storage of goods; rental [on behalf and 
for the account of third parties] and rental of pallets, 
transport boxes, containers, boxes and crates, the 
aforementioned services whether or not provided in the 
context of circulating pallets via and between different 
users (so-called ' pallet pooling'); distribution of pallets, 
transport boxes, containers, boxes and crates; location 
determination of load carriers, tracking of shipments of 
load carriers; packing pallets; logistics planning and 
advice relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1554863 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202012858 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

ES-SYSTEM - LIGHT IS LIFE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ES-SYSTEM Sp. z o.o., Przemyslowa 2, 30-701 
KRAKÓW, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Transmitting tubes; signal lights; signal lights; 

photographic lamps; photographic darkroom lamps; 
strobe flash units; warning lights for vehicles; lighting 
controls; optical lamps; photocells; flashlight apparatus; 
flashlights [photography]; rescue flares; emergency 
flares; led lighting dims [gardens, landscapes].  

  Klasse 11   Lamps; lighting systems; lighting equipment; lighting 
apparatus; installations for lighting; ceiling lighting; 
street lamps; lighting lanterns; lamps for projection 
apparatus; mining lamps; laboratory lamps; tubular 
luminescent lamps for lighting; arc lamps; electric 
discharge lamps tubes for lighting; electric discharge 
tubes for lighting; flashlight; flashlights; lamp holders for 
electric lamps; light bulbs; light bulbs; LED bulbs; LED 
lighting; LED lighting; street lighting; lamp shades; 
lampshades; covers for lamps; burners for lamps; 
reflectors for lamps; tube lamp; suspension lamp; glass 
lamp; lanterns; electric lights on a Christmas tree; 
germicidal lamps for purifying air; lamps for lighting 
aquarium; safety lamps; Electric lamps; gas lamps; 
headlights for vehicles; car headlights; headlights and 
leading lights and lamps for motor vehicles; frames for 
lampshades; candlesticks [lamp]; filaments for electric 
lamps; chandeliers; lighting equipment with light effects;
light for cars and lighting; vehicle lighting units and 
lighting; portable lighting, wall lighting; garden lighting; 
decorative lighting; lighting elements; lighting and 
lighting reflectors; 

  Klasse 35   Business consulting services; advertising services; 
arranging of contracts for the purchase of goods, for 
others; Business management; business 
administration; commercial advisory services in the field 
of lighting systems and lighting ergonomics; sales 
service of lighting via Internet or in the shop by mail 
order; retail services in relation to lighting; wholesale 
services in relation to lighting; sales services in relation 
to lamps and lighting equipment; sales services in 
relation to lighting systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1555246 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202012927 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.19, BX, 01413710 
(540) Gjengivelse av merket: 

HKMX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hunkemöller B.V., Liebergerweg 28, 1221JS 
HILVERSUM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; sports 

and athletic bags; overnight bags; book bags; shopping 
bags; travelling bags; backpacks; handbags; suitcases; 
purses; brief cases; travel bags; duffel bags; cloth 
shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, 
school bags; garment bags for travel; straps for 
luggage; overnight cases; clutch bags; vanity cases, 
not fitted; suitcases with wheels attached; billfolds; 
wallets, pocket wallets, change purses, coin purses, 
key cases, credit card cases of leather; combined 
money and credit card holders; card cases; toiletry 
bags; beauty cases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery, collars for animals; 
harness for animals. 

  Klasse 21   Water bottles, perfume atomizers. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; women's underwear; 

lingerie and beachwear; bra's; pyjamas; dressing 
gowns; nightwear; jumpers (shirt fronts); bodices 
(lingerie); corselets; slips (undergarments); pants; 
underclothing; sweaters; shirts; clothing; underclothing 
(anti-sweat); sweat-absorbent underclothing 
(underwear); underwear (anti-sweat); trousers; corsets 
(underclothing); vests; coats; skirts; singlets beach 
clothes; underpants; bras (brassières); jackets 
(clothing); petticoats; tee-shirts; layettes [clothing]; 
bathing suits; waterproof clothing; clothing for dancing; 
shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; girdles; 
chasubles; sashes for wear; shower caps; sleep masks;
wedding dress; barber smocks. 

  Klasse 35   Retail store services, and assistance on commercial 
business in connection with perfumes, cosmetics, 
clothing, underwear and lingerie, fabrics and textile 
goods, bath and bed linen, bags, sunglasses, jewellery, 
watches, water bottles; the aforesaid services also in 
connection with franchising; online retail store services 
by mail order companies in the field of perfumes, 
cosmetics, clothing, underwear and lingerie, fabrics and 
textile goods, bath and bed linen, bags, sunglasses, 
jewellery, watches, water bottles; administrative 
services in respect of closing of franchise agreements 
in connection with perfumes, cosmetics, clothing, 
underwear and lingerie, fabrics and textile goods, bath 
and bed linen, bags, sunglasses, jewellery, watches, 
water bottles; assistance in franchised commercial 
business management; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; advertising; office 
functions; representation of goods on communication 
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media, for retail purpose; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
promotion for others; sales promotion; personnel 
management consultancy; administrative services for 
the relocation of businesses; secretarial services; 
accounting; rental of vending machines; sponsorship 
search; all aforementioned services in this class also 
provided via internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1555422 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202012954 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.17, EM, 018139345 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HERMED Technische Beratungs GmbH, Robert-

Bosch-Str. 6, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools and implements [hand-operated], in 

particular for use in the field of health, rehabilitation, 
beauty and wellness. 

  Klasse 9   Scientific, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data media, 
calculating machines, data processing equipment and 
computers, fire-extinguishing apparatus, in particular for 
use in the health, rehabilitation, beauty and wellness 
sectors; apparatus and instruments for laboratory use; 
articles of protective clothing. 

  Klasse 10   Medical, surgical and dental apparatus and 
instruments; orthopedic articles; specialised furniture 
for medical purposes, doctors' surgeries and hospitals. 

  Klasse 16   Newspapers; periodicals; magazines [periodicals]; 
paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely printed matter, photographs, 
stationery; office requisites; instructional and teaching 
materials; plastic materials for packaging, in particular 
for use in the field of health, rehabilitation, beauty and 
wellness. 

  Klasse 20   Hospital beds; beds; furniture, mirrors, picture frames; 
bedding, except linen; metallic furniture; mirrors for 
interiors, in particular for use in the field of health, 
rehabilitation, beauty and wellness. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; marketing studies; 
market analysis; marketing services; business 
organisation consulting; business organisation and 
functional and business organisation planning; 

professional business consulting; providing business 
management and operational assistance to commercial 
businesses; all the aforesaid services, in particular in 
the field of health, rehabilitation, beauty and wellness, 
relating to healthcare; professional business expertise 
relating to the establishment, operation and business 
management of hotels and hospitals, health and 
wellness centres, hospitals and medical practices; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; outsourcing services 
[business assistance]; preparation of accounts relating 
to prescription charges and financial contributions; 
project studies for businesses and business efficiency 
studies relating to the construction and operation of 
hospitals, medical practices, rehabilitation, health and 
wellness facilities. 

  Klasse 36   Financial affairs; financial planning, in particular in the 
field of health, rehabilitation, beauty and wellness, 
relating to healthcare and to the construction of 
buildings and other structures; real estate affairs. 

  Klasse 37   Construction of buildings, repair and installation of 
apparatus and instruments in the field of health, 
rehabilitation, beauty and wellness; construction, 
maintenance and repair of buildings, in particular of 
buildings in the field of healthcare; installation, 
assembly, commissioning, maintenance and repair of 
electrical, home service and medical, information and 
communications technology facilities, equipment and 
instruments. 

  Klasse 39   Transport, packaging and storage of goods, arranging 
of travel, in particular in the field of health, 
rehabilitation, beauty and wellness. 

  Klasse 41   Training, entertainment, sporting and cultural 
activities, in particular in the field of health, 
rehabilitation, beauty and wellness; providing of training 
for technical, medical and administrative personnel. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software, in particular in the field of 
health, rehabilitation, beauty and wellness; building and 
construction planning and consultancy; technical 
planning in the field of health care; architectural design; 
technical project planning services for start-up and 
business operational management; services provided 
by engineers in the field of business organisation, 
medical technology, household technology, information 
technology and communications technology; 
technological consultancy; scientific and technological 
services and design relating thereto; design and 
development of computer hardware and software; 
structural and civil engineering. 

  Klasse 44   Medical and veterinary medical services; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services; hospital services and 
providing care services in rehabilitation centres, nursing 
and residential homes, beauty and wellness facilities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1557850 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202013669 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.24, US, 88846363 
(540) Gjengivelse av merket: 

C3.AI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 C3.AI, Inc., 1300 Seaport Boulevard., Suite 500, 
CA94063 REDWOOD CITY, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for use in data collection, 
transmission, integration, visualization, analysis and 
storage; computer software for use in connection with a 
network of physical objects, devices, vehicles, and 
buildings which are embedded with electronics, 
software, sensors and network connectivity all of which 
enable these objects, devices, vehicles, and buildings 
to collect and exchange and report data. 

  Klasse 35   Business consulting and information services. 
  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services and platform 

as a service (PAAS) services, all of the foregoing 
featuring software for use in the design, development 
and deployment of computer software and of artificial 
intelligence, big data and IOT enterprise-scale 
applications; software as a service (SAAS) services 
and platform as a service (PAAS) services, all of the 
foregoing featuring software for use in data collection, 
transmission, integration, visualization, analysis and 
storage; software as a service (SAAS) services and 
platform as a service (PAAS) services, all of the 
foregoing featuring computer software for use in 
connection with a network of physical objects, devices, 
vehicles, and buildings which are embedded with 
electronics, software, sensors and network connectivity 
all of which enable these objects, devices, vehicles, 
and buildings to collect and exchange and report data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569294 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2021.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202110209 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ITUOZO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kröner-
Strasse 1, 61352 BAD HOMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1573424 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202101315 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.02.04 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.30, GB, 

UK00003462525 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BP p.l.c., 1 St. James's Square, SW1Y4PD LONDON, 

Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable mobile application to monitor, display, 

view, analyse and compare the carbon footprints of 
goods, services, individuals and organisations; 
downloadable mobile application to monitor, display, 
view, analyse and compare greenhouse gas emissions 
of goods, services, individuals and organisations; 
downloadable mobile application to monitor, display, 
view, analyse and compare carbon emissions, carbon 
offsets and carbon neutrality; software to view, analyse 
and compare carbon footprints; downloadable mobile 
application to facilitate social networking. 

  Klasse 35   Provision of information regarding the characteristics, 
quality and prices of goods and services; provision of 
information regarding the carbon footprint of goods and 
services; providing a comparison service relating to the 
characteristics, quality and prices of goods and 
services; providing a comparison service relating to the 
carbon footprint of goods and services; provision of 
environmental impact information relating to the supply 
of consumer goods and services; provision of carbon 
footprint information relating to the supply of consumer 
goods and services; facilitating change of suppliers on 
behalf of consumers of goods and services;  provision 
of consumer advice and information. 

  Klasse 36   Brokerage of carbon offsets; brokerage of carbon 
credits; provision of information and advice regarding 
carbon credit brokerage. 

  Klasse 39   Travel information; travel route planning; travel 
consultancy; travel reservation; travel arrangement; 
provision of information, advice and consultancy 
services relating to the aforesaid. 

  Klasse 41   Coaching in the field of carbon footprint reduction; 
coaching in the field of reducing greenhouse gas 
production; training in the field of carbon footprint 
reduction; training in the field of reducing greenhouse 
gas production. 

  Klasse 42   Measuring, analysing and offsetting the quantity of 
greenhouse gases produced by individuals and 
organisations;  providing scientific information, advice 
and consultancy relating to carbon offsetting; software 
as a service [SaaS] featuring software to monitor, 
display, view, analyse and compare the carbon 
footprints of individuals and organisations; software as 
a service [SaaS] featuring software to monitor, display, 
view, analyse and compare greenhouse gas 
production; providing use of online non-downloadable 
software to monitor, display, view, analyse and 
compare greenhouse gas production; providing use of 
online non-downloadable software to monitor, display, 
view, analyse and compare carbon footprints. 

  Klasse 45   Online social networking services; online social 
networking services relating to monitoring, reducing 
and offsetting carbon footprints; online social 
networking services relating to monitoring, reducing 
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and offsetting greenhouse gas production. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1580019 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202103191 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.11 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.12, EM, 18337749 

2020.06.16, US, 90/003373 
(540) Gjengivelse av merket: 

MODIA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Orexo AB, Virdings allé 32 A, 75450 UPPSALA, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable, printable therapeutic medical and 

counseling content, namely, information, forms, 
instructions, charts, studies, data and related coaching 
and advice in the field of opioid dependence and 
addiction, treatment of opioid dependence and 
addiction, and related health and wellness; electronic 
publications, namely, newsletters and articles for use 
by medical professionals and patients in the field of 
field of opioid dependence, addiction and treatment. 

  Klasse 41   Providing of training and further education in the 
nature of virtual lectures in the field of medicine, health 
and wellness for users in the medical fields with the aid 
of software; further education in the nature of courses, 
webinars, seminars, and workshops in the field of 
medicine, health and wellness for patients suffering 
from opioid addiction and for medical personnel 
specialized on the treatment of opioid addiction. 

  Klasse 42   Providing a website featuring digital therapeutic 
technology for treating opioid dependence and opioid 
addiction; conducting technological research and 
design of digital therapeutics, namely computer-based 
interactive and online psychological intervention and 
counseling in the field of opioid dependence and 
addiction; providing temporary use of non-
downloadable computer programs for administration of 
digital therapeutic and medical content in the field of 
opioid dependence and addiction and the treatment of 
opioid dependence and addiction. 

  Klasse 44   Therapeutic services, namely, medical counselling, 
psychological counselling, medical advice and medical 
information provided to patients with, and care givers 
treating, opioid dependence and opioid addiction; 
providing an online digital therapeutic platform for 
providing behavioral health services, namely coaching, 
counseling, advice in the field of opioid dependence, 
addiction and treatment; computer-based interactive 
medical support services, namely, providing online 
medical advice and assisting with treatment of opioid 
dependent and addicted patients and their families. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1581399 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202103518 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.03.18 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.16, GB, 

UK00003501265 
(540) Gjengivelse av merket: 

TUNSTALL COGNITIVE CARE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tunstall Integrated Health & Care Limited, Whitley 
Lodge, Whitley Bridge, DN140HR NORTH 
YORKSHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2032 

Vika, 0125 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software in the fields of telecare, telehealth, 
healthcare, telecommunications and geolocation; 
computer hardware in the fields of telecare, telehealth, 
healthcare, telecommunications and geolocation; 
control and monitoring apparatus, instruments and 
equipment for recording, measuring, displaying, 
uploading and sharing data relating to an individual's 
location (including within buildings); control and 
monitoring apparatus and instruments to monitor an 
environment; control and monitoring apparatus and 
instruments for the safety and security of buildings and 
premises; alarm systems; personal alarm devices; fall 
detectors; emergency call buttons; remote control 
installations, systems and apparatus for opening and 
closing doors; automatic and electronic apparatus and 
systems for initiating, generating and transmitting calls 
for assistance, alarm calls and emergency calls; 
message display screens and devices; mobile alarms; 
mobile applications; hand electric triggers and pagers; 
smoke detectors; fire alarms; intruder alarms; social 
alarm equipment; panic buttons; electronic control 
systems and apparatus. 

  Klasse 10   Computerised electronic medical devices for 
recording, measuring, displaying, uploading and 
sharing data relating to an individual's physiological 
condition, physical activity and health. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of alarms; 
installation, maintenance and repair of monitoring and 
communications hardware, systems and apparatus. 

  Klasse 44   Monitoring services related to health, social and 
community care, residential care and patients, namely 
the observation of individuals through surveillance 
equipment for the purposes of evaluating healthcare 
needs; monitoring of medical services and systems, 
namely evaluating data gathered in a healthcare or 
social care environment for the purposes of ensuring 
the provision of appropriate medical assistance. 

  Klasse 45   Telephone call monitoring services, all relating to 
social and community care and residential care for the 
dispatch of emergency public health and security 
services and notification to third parties; monitoring of 
alarm systems; monitoring of security systems; 
monitoring of surveillance systems; call assistance 
services, namely, emergency alert services, all relating 
to social and community care and residential care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1589645 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202105833 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

MANSCAPED 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Manscaped, LLC, 10054 Old Grove Road, CA92131 
SAN DIEGO, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Deodorants and antiperspirants; deodorant for 
personal use; hair care preparations; hair styling 
preparations; lip balm; nail polish; facial cleansers; hair 
conditioner; hair shampoo; skin cleansers. 

  Klasse 8   Nail buffers; nail clippers; nail files; nail scissors. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1591317 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202106242 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.31, FR, 4750408 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (with the exception of beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1591371 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202106252 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.31, FR, 4750405 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (with the exception of beers). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1591419 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202106264 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.13 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.31, FR, 4750407 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Martell & Co, Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (with the exception of beers). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592033 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202106485 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.20 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.21, US, 90064719 

2020.07.21, US, 90064727 
2020.07.21, US, 90064730 
2020.07.21, US, 90064734 
2020.07.21, US, 90064741 
2020.07.21, US, 90064747 

(540) Gjengivelse av merket: 

ZONDA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Meyers Research, LLC, 3200 Bristol Street, Suite 640, 
CA92626 COSTA MESA, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Providing marketing services, namely providing sales 
leads and marketing campaigns for the housing, 
construction, real estate, and building product 
industries; analyzing of business data, processing, and 
compiling housing and demographic data for business 
purposes for use in connection with planning and 
forecasting for educational institutions and school 
districts, and consulting services related thereto; 
analyzing of business data, processing and compiling 
housing and demographic data for business purposes 
for use in connection with planning and forecasting for 
the mortgage and financial services industries, and 
consulting services related thereto; real estate 
marketing services, providing marketing services, 
namely, consultation and development of marketing 
and brand content for others; market intelligence 
services; providing housing, building, construction and 
real estate industry marketing and business research, 
analysis and consulting services; business consulting 
and information services; business data collection and 
compilation for others in the fields of building, 
construction, education, real estate, and housing; data 
processing and management; data processing and 
management relating to demographics, maps, and 
locations for use in the fields of housing, building, 
construction, education, and real estate; compilation, 
collection and systemization of statistics, information 
and data into computer databases; compilation of 
information into computer databases; statistical 
analysis and reporting services for business purposes; 
computerized compilation, collection, management and 
systemization of statistics, information and data into 
computer databases; business, commercial and 
marketing data collection; business management, 
organization, analysis, evaluation and reporting of 
business data for others in the fields of building, 
construction, education, real estate, and housing; 
collection of commercial information, business 
management, organization, systemization, analysis, 
evaluation and reporting of business data; business, 
and commercial billing and marketing analysis and 
research services; data-based stock location services 
for business purposes, namely, providing on-line 
consumer information concerning the geographic 
location and levels of consumer products held by 
businesses; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; promoting 
the goods and services of others, namely, architects 
and home designers, through retail online ordering and 
web-based catalog services featuring architectural 
plans and designs; promoting the goods and services 
of others, namely, online advertising for building, 
construction, and real estate service providers. 

  Klasse 36   Providing financial information, analysis, and 
commentary in the fields of building, construction, real 
estate, and housing; real estate analytics services, 
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namely, providing financial modeling, forecasting, 
research, analysis, and consultation services. 

  Klasse 38   Providing web site links to geographic information, 
map images, and trip routing. 

  Klasse 39   Providing information in the field of transportation via a
website; providing information in the field of commuting 
times, commuting routes, and mass transit 
transportation, via a website; providing travel 
information from an on-line computer database; 
providing road and traffic information; traffic information 
services. 

  Klasse 41   Conducting recognition and incentive award programs 
to demonstrate excellence in the fields of building, 
construction, housing, and real estate; arranging and 
conducting educational conferences, workshops, 
seminars, training, certification courses, and non-
downloadable webinars in the fields of building, 
construction, real estate, and housing, and distribution 
of course materials therewith; publishing of maps; 
publication of reports, journals, magazines, white 
papers, electronic publications, online magazines, 
travel guides, city and location directories and listings, 
not downloadable; provision of electronic publications, 
not downloadable, in the nature of reports, journals, 
magazines, white papers, and articles in the field of 
maps, earth observation imagery, geographical images 
and location data; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Mapping services; mapping services featuring creation 
of digital and GPS maps; provision of geographical 
information and data for users to obtain information 
about current and planned land use for real estate 
evaluation; providing a website featuring on-line non-
downloadable software that enables users to view 
maps in digital form; design and digitalization of maps; 
software support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; computerized electronic 
business and commercial data storage; design and 
development of business and commercial data models 
and of business and commercial data entry, testing, 
measuring, monitoring and analysis systems and 
methods; IT services, namely, on-site management of 
information technology (IT) systems of others and 
remote management of the information technology (IT) 
systems of others; technical support, namely, 
assistance troubleshooting problems and consultancy 
relating to computer software and application software; 
computerized analysis of geographical information and 
data; electronic computerized geographical information 
and data storage; design and development of 
geographical information and data models and of 
geographical information and data entry, testing, 
measuring, monitoring and analysis systems and 
methods; comparative analysis technical studies on the 
performance of computer software and systems; data 
security services, namely, managing and restricting 
unauthorized access to computerized geographical 
information and location data; electronic data and 
storage backup services; surveying services, namely, 
land surveying; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; temporary 
electronic storage of information and data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1592394 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202106521 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.20 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.26, US, 90022997 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARIANA GRANDE CLOUD 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GrandAri, Inc., 1880 Century Park East, Suite 1600, 
CA90067 LOS ANGELES, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Body lotion; non-medicated skincare preparations, 
namely, body mousse and body mist; eau de parfum; 
perfume; shower gel. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1593136 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202106766 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.05.27 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.11, US, 90376370 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEVEL 42 AI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LEVEL 42 AI, INC., 225 Jason Way, CA 94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware and peripheral devices; 
piezoelectric sensors; scanners; downloadable 
computer software used to identify and predict 
diseases, physiological and psychological conditions 
and disorders and to detect, measure, monitor and 
track movement, temperature, blood flow, respiratory 
gas volume, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, electrocardiogram data, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes, heat transfer, amount of 
fluid in the bladder, amount of food in the gut, level of 
hydration or dehydration and amount of swelling and 
inflammation in humans and animals; downloadable 
computer software used to identify and predict diseases 
and physiological conditions and disorders and to 
detect, measure, monitor and track movement, 
temperature, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, thermographic data, multi-wavelength light 
data, olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure 
changes, heat transfer and level of hydration or 
dehydration in plants; downloadable computer software 
used to identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in rotating and reciprocating 
equipment; downloadable computer software used to 
identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2022.03.07 - nr 10/22

95 
 

and heat transfer in manmade structures including 
buildings, dams, roads, highways and sewage systems; 
downloadable computer software used to identify and 
predict natural disasters and to detect, measure, 
monitor and track movement, temperature, electric 
fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in natural environments including 
forests, oceans, lakes, streams, rivers, deserts and 
mountains; scales; head-up displays for use in military 
and commercial aircraft, namely, fixed and helmet 
mounted transparent electronic displays for providing 
aircraft crew members with navigational and 
operational information; headphones; earphones; 
earbuds; microphones; goggles for sports; safety 
goggles; sports helmets; safety helmets; protective 
helmets; eyewear; protective face masks for the 
prevention of accident or injury; body armor; protective 
industrial boots; self-contained breathing apparatus 
(scba); clothing for protection against accidents; 
clothing for protection against fire; athletic equipment, 
namely, mouth guards; protective ear covering shields; 
wearable activity trackers; smart watches; connected 
bracelets; medical teaching mannequins; digital 
electronic devices in the nature of personal digital 
assistants; downloadable communication software and 
mobile application for transmission of messages among 
users in the field of health and wellness; downloadable 
communication software and mobile application for 
transmission of messages among users in the field of 
industrial manufacturing facilities; downloadable 
communication software and mobile application for 
transmission of messages among users in the field of 
environment science; downloadable communication 
software and mobile application for transmission of 
messages among users and collaborative diagnosis 
and repair in the field of infrastructure management; 
downloadable communication software and mobile 
application for transmission of messages among users 
in the field of rotating and reciprocating equipment 
management; downloadable computer software for 
providing access to healthcare and health, wellness 
and fitness coaching services; downloadable computer 
software for providing health, wellness, nutrition and 
medical information; downloadable computer software 
for use in managing user participation in health 
challenges in the nature of competitions focused on 
health and wellness; downloadable software for 
providing patient engagement, namely, prescription 
medication adherence and patient health management, 
through outbound messaging technology; 
downloadable computer software for retrieving, 
analyzing and generating reports on a user's health and 
wellness from data generated by wearable digital 
electronic devices; downloadable computer software for 
retrieving, analyzing and generating reports on the 
functional state of rotating and reciprocating equipment 
and infrastructures from data generated by digital 
electronic devices; downloadable computer software for 
retrieving, analyzing and generating reports on the 
environment from data generated by digital electronic 
devices; downloadable computer software for 
application development; computer game programmes 
downloadable via the internet; downloadable computer 
software for creating searchable databases of 
information and data. 

  Klasse 10   Medical devices, namely, stethoscope, 
echocardiographs, electrocardiographs, 
electroencephalographs, plethysmographs, medical 
ultrasound apparatus, MRI apparatus for medical 
purposes, computed tomography (CT) scanners, 
medical X-ray apparatus, pulse oximeters, blood 
pressure monitors, remote manipulation system 
consisting of robotic arms for surgical purposes to 
facilitate remote catheterization; implantable 
subcutaneous drug delivery devices sold without 
medication; medical drapes; sanitary masks for virus 
isolation purposes; surgical masks; protective visors for 

medical use; cervical collars; hearing aids; inversion 
therapy tables and devices for medical purposes; 
sensory deprivation chambers for medical purposes. 

  Klasse 35   Compiling data for research purposes in the field of 
medical, engineering, environment and information 
technology science. 

  Klasse 42   Platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict 
diseases, physiological and psychological conditions 
and disorders and to detect, measure, monitor and 
track movement, temperature, blood flow, respiratory 
gas volume, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, electrocardiogram data, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes, heat transfer, amount of 
fluid in the bladder, amount of food in the gut, level of 
hydration or dehydration and amount of swelling and 
inflammation in humans and animals; platform as a 
service (paas) featuring computer software platforms 
used to identify and predict diseases and physiological 
conditions and disorders and to detect, measure, 
monitor and track movement, temperature, electric 
fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes, 
heat transfer and level of hydration or dehydration in 
plants; platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict 
malfunctions and to detect, measure, monitor and track 
movement, temperature, electric fields, electric 
potentials, sounds, vibrations, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes and heat transfer in 
rotating and reciprocating equipment; platform as a 
service (paas) featuring computer software platforms 
used to identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in manmade structures including 
buildings, dams, roads, highways and sewage systems; 
platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict natural 
disasters and to detect, measure, monitor and track 
movement, temperature, electric fields, electric 
potentials, sounds, vibrations, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes and heat transfer in natural 
environments including forests, oceans, lakes, streams, 
rivers, deserts and mountains; platform as a service 
(paas) featuring computer software platforms used for 
creating searchable databases of information and data; 
platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used for computer game 
programmes downloadable via the internet; scientific 
research and development; scientific research; design, 
development and implementation of software; data 
mining; database design and development; design and 
development of computer game software; design and 
development of software in the field of mobile 
applications; design of homepages and websites; 
design for new product development; planning and 
design of information technology and data processing 
systems. 

  Klasse 44   Health care services in the nature of athletic training; 
counseling services in the fields of health, nutrition and 
lifestyle wellness; health risk assessment services; 
providing information in the fields of health and 
wellness; providing medical testing of fitness and 
medical consultations to corporate clients to help their 
employees make health, wellness and nutritional 
changes in their daily living to improve health; health 
care services, namely, telehealth services; health care 
services, to enable diagnoses and management of 
diseases, physiological conditions and disorders and 
their symptoms. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1594174 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202107085 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.03 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.11, US, 90376396 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of two circles and an inverted L or 

square with a rectangle cut out of the lower left corner. 
(730) Innehaver: 

 LEVEL 42 AI, INC., 225 Jason Way, CA 94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware and peripheral devices; 
piezoelectric sensors; scanners; downloadable 
computer software used to identify and predict 
diseases, physiological and psychological conditions 
and disorders and to detect, measure, monitor and 
track movement, temperature, blood flow, respiratory 
gas volume, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, electrocardiogram data, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes, heat transfer, amount of 
fluid in the bladder, amount of food in the gut, level of 
hydration or dehydration and amount of swelling and 
inflammation in humans and animals; downloadable 
computer software used to identify and predict diseases
and physiological conditions and disorders and to 
detect, measure, monitor and track movement, 
temperature, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, thermographic data, multi-wavelength light 
data, olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure 
changes, heat transfer and level of hydration or 
dehydration in plants; downloadable computer software 
used to identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in rotating and reciprocating 
equipment; downloadable computer software used to 
identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in manmade structures including 
buildings, dams, roads, highways and sewage systems; 
downloadable computer software used to identify and 
predict natural disasters and to detect, measure, 
monitor and track movement, temperature, electric 
fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in natural environments including 

forests, oceans, lakes, streams, rivers, deserts and 
mountains; scales; head-up displays for use in military 
and commercial aircraft, namely, fixed and helmet 
mounted transparent electronic displays for providing 
aircraft crew members with navigational and 
operational information; headphones; earphones; 
earbuds; microphones; goggles for sports; safety 
goggles; sports helmets; safety helmets; protective 
helmets; eyewear; protective face masks for the 
prevention of accident or injury; body armor; protective 
industrial boots; self-contained breathing apparatus 
(scba); clothing for protection against accidents; 
clothing for protection against fire; athletic equipment, 
namely, mouth guards; protective ear covering shields; 
wearable activity trackers; smart watches; connected 
bracelets; medical teaching mannequins; digital 
electronic devices in the nature of personal digital 
assistant; downloadable communication software and 
mobile application for transmission of messages among 
users in the field of health and wellness; downloadable 
communication software and mobile application for 
transmission of messages among users in the field of 
industrial manufacturing facilities; downloadable 
communication software and mobile application for 
transmission of messages among users in the field of 
environment science; downloadable communication 
software and mobile application for transmission of 
messages among users and collaborative diagnosis 
and repair in the field of infrastructure management; 
downloadable communication software and mobile 
application for transmission of messages among users 
in the field of rotating and reciprocating equipment 
management; downloadable computer software for 
providing access to healthcare and health, wellness 
and fitness coaching services; downloadable computer 
software for providing health, wellness, nutrition and 
medical information; downloadable computer software 
for use in managing user participation in health 
challenges in the nature of competitions focused on 
health and wellness; downloadable software for 
providing patient engagement, namely, prescription 
medication adherence and patient health management, 
through outbound messaging technology; 
downloadable computer software for retrieving, 
analyzing and generating reports on a user's health and 
wellness from data generated by wearable digital 
electronic devices; downloadable computer software for 
retrieving, analyzing and generating reports on the 
functional state of rotating and reciprocating equipment 
and infrastructures from data generated by digital 
electronic devices; downloadable computer software for 
retrieving, analyzing and generating reports on the 
environment from data generated by digital electronic 
devices; downloadable computer software for 
application development; computer game programmes 
downloadable via the internet; downloadable computer 
software for creating searchable databases of 
information and data. 

  Klasse 10   Medical devices, namely, stethoscope, 
echocardiographs, electrocardiographs, 
electroencephalographs, plethysmographs, medical 
ultrasound apparatus, MRI apparatus for medical 
purposes, computed tomography (CT) scanners, 
medical X-ray apparatus, pulse oximeters, blood 
pressure monitors, remote manipulation system 
consisting of robotic arms for surgical purposes to 
facilitate remote catheterization; implantable 
subcutaneous drug delivery devices sold without 
medication; medical drapes; sanitary masks for virus 
isolation purposes; surgical masks; protective visors for 
medical use; cervical collars; hearing aids; inversion 
therapy tables and devices for medical purposes; 
sensory deprivation chambers for medical purposes. 

  Klasse 35   Compiling data for research purposes in the field of 
medical, engineering, environment and information 
technology science. 

  Klasse 42   Platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict 
diseases, physiological and psychological conditions 
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and disorders and to detect, measure, monitor and 
track movement, temperature, blood flow, respiratory 
gas volume, electric fields, electric potentials, sounds, 
vibrations, electrocardiogram data, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes, heat transfer, amount of 
fluid in the bladder, amount of food in the gut, level of 
hydration or dehydration and amount of swelling and 
inflammation in humans and animals; platform as a 
service (paas) featuring computer software platforms 
used to identify and predict diseases and physiological 
conditions and disorders and to detect, measure, 
monitor and track movement, temperature, electric 
fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes, 
heat transfer and level of hydration or dehydration in 
plants; platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict 
malfunctions and to detect, measure, monitor and track 
movement, temperature, electric fields, electric 
potentials, sounds, vibrations, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes and heat transfer in 
rotating and reciprocating equipment; platform as a 
service (paas) featuring computer software platforms 
used to identify and predict malfunctions and to detect, 
measure, monitor and track movement, temperature, 
electric fields, electric potentials, sounds, vibrations, 
thermographic data, multi-wavelength light data, 
olfactory data, fluid levels, fluid flow, pressure changes 
and heat transfer in manmade structures including 
buildings, dams, roads, highways and sewage systems; 
platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used to identify and predict natural 
disasters and to detect, measure, monitor and track 
movement, temperature, electric fields, electric 
potentials, sounds, vibrations, thermographic data, 
multi-wavelength light data, olfactory data, fluid levels, 
fluid flow, pressure changes and heat transfer in natural 
environments including forests, oceans, lakes, streams, 
rivers, deserts and mountains; platform as a service 
(paas) featuring computer software platforms used for 
creating searchable databases of information and data; 
platform as a service (paas) featuring computer 
software platforms used for computer game 
programmes downloadable via the internet; scientific 
research and development; scientific research; design, 
development and implementation of software; data 
mining; database design and development; design and 
development of computer game software; design and 
development of software in the field of mobile 
applications; design of homepages and websites; 
design for new product development; planning and 
design of information technology and data processing 
systems. 

  Klasse 44   Health care services in the nature of athletic training; 
counseling services in the fields of health, nutrition and 
lifestyle wellness; health risk assessment services; 
providing information in the fields of health and 
wellness; providing medical testing of fitness and 
medical consultations to corporate clients to help their 
employees make health, wellness and nutritional 
changes in their daily living to improve health; health 
care services, namely, telehealth services; health care 
services, to enable diagnoses and management of 
diseases, physiological conditions and disorders and 
their symptoms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1595148 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202107197 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.06.03 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.23, EM, 018311374 
(540) Gjengivelse av merket: 

UPM Asendo 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UPM-Kymmene Corporation, Alvar Aallon katu 1, 
00100 HELSINGFORS, Finland 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper; cardboard; wrapping paper; wrapping paper for 
food; packing paper; barrier paper for grease 
resistance; barrier paper for moisture resistance; barrier 
paper, namely, coated, grease and moisture resistant 
paper; barrier paper, namely, grease and moisture 
resistant calendered paper; biodegradable paper; 
coated paper; uncoated paper; matt coated paper; 
special papers for printing; label paper; coloured paper; 
opaque paper; thermal paper; paper sacks and bags; 
folding boxboard; paper sack and bag materials; 
flexible packaging materials of paper; vacuum 
laminates for foodstuffs packaging; aseptic liquid 
packages; aseptic liquid packages of paper or plastic 
for foodstuffs; self-adhesive laminates; air laid paper; 
kraft paper; paper wrappings for medical instruments; 
paper materials for medical protective covers, 
especially for surgical drapes, hospital and hygiene 
use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1601262 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202108920 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GLOBAL LIMAN ISLETMELERI ANONIM SIRKETI, 

ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. 193 2, SISLI 
ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Transport services; transportation logistics; freight 

services; operation of cruise ports; operation of 
maritime tugs; unloading of cargo and containers; 
operation of ports and docks, and salvaging of wrecked 
ships and their cargoes; packaging, bottling, wrapping 
and delivering of goods; services for providing 
information about journeys or the transport of goods by 
brokers and tourist agencies, as well as for providing 
information relating to tariffs, timetables and methods of 
transport; inspection of vehicles or goods for the 
purpose of transport. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1602077 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202109254 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.15 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.08, CZ, 567166 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Crystalex CZ, s.r.o., Masarykovo nábrezí 236/30, 

11000 PRAHA 1, NOVÉ MESTO, Den tsjekkiske 
republikk 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Glassware, kitchen utensils and smooth and refined 
art glass 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603240 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109553 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.21, DE, 30 2020 027 

833 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Caseking GmbH, Gaußstraße 1, 10589 BERLIN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Technical equipment, devices and accessories for 
video streaming recording; video cameras; webcams; 
microphones; tripods for cameras; mounts for cameras; 
microphone stands; mounts for microphones; 
background screens for filming (green screens); lamps 
and spotlights for video streaming recording; USB 
cables; USB adapters; USB hubs; background screens 
for photographers (green screens). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603364 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202109571 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.17, AU, 2143119 
(540) Gjengivelse av merket: 

V2BURGER 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 V2 FOOD PTY LTD, Level 2, 122 Pitt Street, NSW2000 
SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Food preparations having a base of vegetables; food 

preparations with a vegetable base; meat substitutes; 
meat substitutes prepared from vegetables (textured 
vegetable protein); vegetable based food preparations; 
vegetable based meat substitutes; vegetable burgers 
(vegetable patties); vegetable food products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603369 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202109572 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.17, AU, 2143123 
(540) Gjengivelse av merket: 

V2SAUSAGE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 V2 FOOD PTY LTD, Level 2, 122 Pitt Street, NSW2000 
SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Food preparations having a base of vegetables; food 

preparations with a vegetable base; meat substitutes; 
meat substitutes prepared from vegetables (textured 
vegetable protein); vegetable based food preparations; 
vegetable based meat substitutes; vegetable food 
products; vegetarian sausages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1603609 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202109614 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.25, EM, 018313162 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Einride AB, Luntmakargatan 18, 11137 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer programs for controlling vehicles; computer 
programs for autonomous steering of vehicles; remote 
control transmitters; automatic control apparatus; 
control equipment for vehicles; control devices for 
vehicle navigation apparatus; automatic vehicle speed 
control apparatus. 

  Klasse 12   Vehicles; transport vehicles; military vehicles for 
transport; automatic guided vehicles; driverless 
vehicles; unmanned conveying vehicles; self-driving 
transport vehicles; transport trailers; transport bogies; 
road vehicles [for transportation]; container vehicles. 

  Klasse 35   Business administration in the field of transport and 
delivery; business management in the field of transport 
and delivery; transportation fleet (business 
management of -) [for others]; vehicle fleet (business 
management of a -) [for others]; business consultancy, 
in the field of transport and delivery; business 
management consultancy in the field of transport and 
delivery. 

  Klasse 39   Transport; transportation logistics; arranging of 
transport and travel; transport logistics; arranging 
transportation by land, sea, and air; computerised 
distribution planning relating to transportation; 
computerised transport information services; 
distribution [transport] of goods by road; supplying of 
transportation services; packaging of goods in transit; 
freight and transport brokerage; collection, transport 
and delivery of goods; consultancy services relating to 
transportation; rental of transport vehicles; locating and 
tracking of passenger or freight vehicles using 
computers or global positioning systems (transport 
information); storage of cargo before transportation; 
packing articles for transportation; planning and 
booking of travel and transport, via electronic means; 
transportation and delivery of goods; transportation and 
storage; transport services; rental of all means of 
transport; rental of pallets and containers for the 
transport of goods; rental of self-propelled lifting 
platforms for transportation purposes; rental of 
transportation means and transport vehicles; storage of 
goods in transit. 

  Klasse 42   Design and development of computer software for 
logistics, supply chain management and e-business 
portals; design and development of computer software 
for logistics; development of computer software for 
logistics, supply chain management and e-business 
portals; design of transport vehicles and transport 
containers. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603624 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202109616 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

URBAN DEFENSE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603627 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202109617 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.28, EM, 018462895 
(540) Gjengivelse av merket: 

CONTURA ZERO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 NIBE AB, Box 14, 28521 MARKARYD, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Chimney pots of metal, chimney pipes, chimney 
hoods and chimney ladders. 

  Klasse 11   Stoves, open fireplaces, inlays/cartridges for open 
fireplaces, tiled stoves, wall stoves and tiled ovens. 

  Klasse 19   Chimney pots, not of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603662 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202109621 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.30, US, 90348286 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATTENUBLOCK 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Meissa Vaccines, Inc., 329 Oyster Point Boulevard, 
CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Vaccine research and development. 
  Klasse 45   Licensing of intellectual property rights. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1603665 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202109622 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.08, EM, 018391397 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FYSIODEMA ApS, Egernvej 69, 2000 

FREDERIKSBERG, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Application software. 
  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 

beings or animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603789 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202109635 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.25, EM, 018343933 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRAN NORTHERN DELICASSY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gran Northern Delicassy AB, Skeppargatan 49 B, 
11458 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, 
butter, yoghurt and other dairy products; oils and fats 
for food; edible seeds; processed fruits, fungi, 
vegetables, nuts and pulses; nut and seed-based 
snack bars; prepared salads; instant stew; pre-cooked 
soup; ready cooked meals consisting wholly or 
substantially wholly of poultry; ready cooked meals 
consisting wholly or substantially wholly of meat; ready 
cooked meals consisting wholly or substantially wholly 
of seafood; prepared meals consisting principally of 
vegetables; dahls; prepared dishes consisting mainly of 
meat substitutes; charcuterie; sausages. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and 
noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confectionery; 
chocolate; edible ices, ice cream, sorbets; sugar, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice [frozen water]; pasta dishes; pasta-
based prepared meals; rice-based prepared meals; 
noodle-based prepared meals; pies; frozen pizzas, 
fresh pizzas; pizza crust; prepared desserts [pastries]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1603797 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202109636 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.22 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.04, EM, 018465326 
(540) Gjengivelse av merket: 

ONCE UPON 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Once Upon Publishing AB, Storgatan 32D, 93131 
SKELLEFTEÅ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Photographic albums. 
  Klasse 35   Retailing of photographic albums and digital material 

converted to physical media and products. 
  Klasse 40   Photographic printing; photographic restoration. 
  Klasse 42   Converting digital material to physical media and 

products; providing temporary use of non-
downloadable software applications accessible via the 
internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604523 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202109842 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.19, DK, VA 2021 

00389 
(540) Gjengivelse av merket: 

NYBO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Nybo Workwear A/S, Industrivej 24-26, 8800 VIBORG, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Clothing especially for operating rooms and for 

medical personnel; blankets especially for hospital 
beds, operating rooms and operating tables, all for 
medical purposes. 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear for office workers 
and professionals in the healthcare, gastronomy and 
light industry sector. 

  Klasse 35   Retail or wholesale services, including via the internet, 
in relation to clothing, footwear and headgear for 
professionals, clothing especially for operating rooms 
and for medical personnel and blankets especially for 
hospitals, hospital beds, operating rooms and operating 
tables. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1604574 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202109849 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

Time Machine 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Time Machine. 
(730) Innehaver: 

 Berisaj, napredne informacijske resitve, d.o.o., 
Vilharjeva cesta 44, 1000 LJUBLJANA, Slovenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Watch straps; straps for wristwatches; watch pouches; 

watch winders; jewelry rolls for travel; jewelry rolls for 
storage; watch bands; watch cases; watch boxes; 
watch bracelets; stands for clocks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604590 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202109851 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.28, EM, 018314442 
(540) Gjengivelse av merket: 

ACCUFRAME 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/B, 24068 
SERIATE (BG), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   LEDs (light-emitting diodes) and LED (light-emitting 

diode) displays, LED panels for displaying videos or 
images, electronic regulating and control devices for 
the operation of LEDs (light-emitting diodes); apparatus 
and instruments for controlling lighting including 
apparatus and instruments for controlling stage lighting, 
computer controls for lighting apparatus and 
instruments, control consoles for lighting apparatus and 
instruments, programmable controls for lighting 
apparatus and instruments, remote control apparatus 
for lighting apparatus and instruments, audio sensitive 
controls for lighting apparatus and instruments; lighting 
control software including lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities, in theatres, in
night clubs and at concerts, lighting control software for 
use in stage lighting apparatus and instruments and for 
controlling stage lighting apparatus and instruments; 
cables, connectors and switches for stage lighting 
apparatus and instruments; Image projectors [lighting 
fixtures for projection of patterns, images, logos, text or 
shapes]. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting and lighting devices; stage 
lighting apparatus and stage lighting equipment, 
including flood lights, PAR lights, strip lights, spotlights, 
ellipsoidal reflector spotlights, Fresnel lanterns, moving 
spotlights, light projectors or beam projectors (including 
with moveable attachments/heads) for stage lighting; 
filters for lighting apparatus and lighting equipment, 
filters for use in lighting apparatus and lighting 
equipment, apparatus and equipment for effect lighting, 
including with moveable attachments/heads, roll 
scanners being parts of lighting apparatus, effect 
lighting, including strobe lighting; computerised lighting 
apparatus and lighting equipment, decorative lighting 
apparatus; LED luminaires, LED (light emitting diode) 
lightings; HID (high-intensity discharge) lights, HID 
lighting devices; halogen lamps, halogen lighting 

devices; lighting devices in or for displays; lighting 
devices for interior lighting and exterior lighting for 
household, commercial, architectural and industrial use,
projectors with diffusing lenses for lighting purposes; 
architectural lighting devices for floor, wall or ceiling 
installation; fluorescent luminaires; fibre optic lighting 
(light sources for fibre optic light guides); laser-based 
lighting fixtures and light projectors; ventilation 
apparatus, including fans in connection with smoke 
generators or generators for producing artificial fog; 
parts for all the aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604599 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202109852 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARONIE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Baronie-De Heer B.V., Galvanistraat 14, 3029AD 
ROTTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Chocolate; chocolate products; confectionery. 
  Klasse 35   Business intermediary services in the purchase and 

sale of chocolate, chocolate products and 
confectionery; retail and wholesale services in the field 
of chocolate, chocolate products and confectionery; 
import-export agency services in the field of chocolate, 
chocolate products and confectionery; the bringing 
together, for the benefit of others, of chocolate, 
chocolate products and confectionery, excluding the 
transport thereof, enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods; information, 
information and advice regarding the aforesaid 
services; all the aforesaid services whether or not 
provided by electronic means, including the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1604846 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202109884 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2020.07.06, EM, 018267994 
(540) Gjengivelse av merket: 

AEROGUEST 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AeroGuest ApS, Klostergade 28,4, 8000 AARHUS C, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded and downloadable media, computer 

software; blank digital or analogue recording and 
storage media; computer programs [downloadable 
software]; mobile applications; downloadable software 
for accessing digital content in the field of 
entertainment, arrangement, hotels and restaurants; 
downloadable software enabling users to submit 
electronic data to and access data from a website for 
educational or entertainment purposes; downloadable 
software for accessing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations relating to 
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events and places, services and entertainment 
activities, arrangement, hotels and restaurants; 
downloadable software for the transmission of 
messages among users in the field of entertainment, 
arrangement, hotels and restaurants; downloadable 
software for providing travel information, news, images, 
videos and maps; downloadable software for making 
reservations and booking transport and arrangement; 
downloadable software for checking transport and 
travel reservations and booking services; downloadable 
software for searching for airline tickets and prices for 
other transport, hotels and other overnight 
accommodation and other travel activities; stickers with 
integrated NFC (Near Field Communication) chips; 
electronic chips. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; promotion of travel; 
promotion services of mobile check-in (via sms or 
email) on behalf of hotels, and targeted at hotel guests; 
public relations services; promotion services; market 
studies; consultancy in relation to all the aforesaid 
services; provision of all the aforesaid services on-line; 
business consulting services in the field of travel and 
travel planning; promotion and marketing of the goods 
and services of others via electronic communications 
networks; development of marketing and promotional 
concepts and programs for businesses in the field of 
travel; promotion and marketing services in the field of 
travel; customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; organisation, 
management and operation of customer loyalty and 
reward schemes, promotional vouchers schemes, 
incentive schemes, benefits schemes, promotion 
programmes and promotional services; organisation 
and operation of customer loyalty and reward schemes, 
promotional vouchers schemes, incentive schemes, 
benefits schemes, promotion programmes and 
promotional services in relation to the travel industry; 
information, advice and consultation in relation to the 
aforesaid; administration of discount card programmes; 
promoting the goods and services of others through 
discount card programs; administration of loyalty 
programmes, including discounts and incentives. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; finance services; monetary 
affairs; handling payments on behalf of hotels; 
electronic funds transfer; electronic payment services; 
providing the aforementioned services and information 
relating thereto online from computer databases, via 
the Internet and via communications; issue of discount 
cards; loyalty card transaction services; issue and 
redemption of tokens and vouchers; issuing of tokens 
of value in relation to customer loyalty schemes; issuing 
of tokens of value in relation to customer loyalty 
schemes; issuing, reading, crediting and debiting of 
loyalty cards; information, advisory and consultancy 
services in relation to the foregoing; financial services, 
namely, accepting, processing, authenticating, 
managing and reconciling electronic payments and 
electronic payment transactions; financial services, 
namely, enabling consumers and business to perform 
electronic payment transactions through the use of their 
electronic signature, pin name or photo; gift card and 
prepaid card transaction processing services; providing 
peer-to-peer money transfer and lending services via 
electronic mail, mobile electronic devices and global 
and local computer networks. 

  Klasse 38   Providing access to databases; providing user access 
to global computer networks; chatrooms, namely the 
providing of mobile/web connections enabling hotels 
and their guests to send messages and opinions and 
communicate with each other; providing Internet 
chatrooms; providing online chatrooms and electronic 
bulletin board services; providing online chatrooms and 
electronic bulletin boards in the field of entertainment, 
travel, fitness, hotels and dining restaurants; 
telecommunication services; telecommunication 
services for sending messages, comments and 
multimedia content among users. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; arranging 

of flights, cruises and tours; travel reservation; vehicle 
and car rental; airline ticket services; travel 
arrangement; travel consultancy; travel information; 
booking agency services for airline travel; travel and 
passenger transportation; car transport; computerised 
reservation services for travel; travel and tour agency 
services, ticket reservation and booking agency 
services relating to travel, providing of information 
relating to travel and travel destinations; advisory and 
consultancy services relating to aforesaid services; 
provision of all the aforesaid services on-line; providing 
travel information in the form of news booklets, images, 
videos, and reviews concerning travel; providing travel 
information, containing geographic information, map 
images, travel images and videos, and trip routing via a 
website; all of the aforegoing only on a business to 
business basis; providing taxi booking services via 
mobile applications; transport of travellers by taxi; 
arrangement of taxi transport. 

  Klasse 41   Education; training and instruction; entertainment 
services; sporting and cultural activities; arranging of 
guided tours. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis, industrial 
research and industrial design; quality control; 
verification services; software design and development; 
software as a service [SaaS], namely providing 
temporary use of online non-downloadable software on 
a global network; provision of online non-downloadable 
software to businesses; provision of online non-
downloadable software to businesses; hosting of 
software as a service (SAAS) to businesses; providing 
temporary use of online non-downloadable software to 
businesses for accessing digital content in the fields of 
entertainment, travel, hotels, and restaurants; providing 
temporary use of online non-downloadable software to 
businesses for accessing a website where users can 
post ratings, reviews and recommendations on events, 
locations, services, and activities in the fields of 
entertainment, travel, hotels, and restaurants; providing 
temporary use of online non-downloadable software to 
businesses for providing travel information, news, 
images, videos, and maps; providing temporary use of 
online non-downloadable software to businesses for 
reserving and booking of transportation and travel on a 
business to business basis; providing temporary use of 
online non-downloadable software to businesses for 
creating templates and customized displays in 
connection with offering travel reservation and booking 
services and providing travel information. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; providing 
temporary accommodation; room reservation for 
travellers, in particular through travel agents or brokers; 
hotel reservation services, holiday accommodation 
reservation services and resort reservation services; 
providing of information relating to hotels, holiday 
accommodation and resorts; hotel accommodation 
rating; advisory and consultancy services in respect of 
all the aforesaid services; provision of all the aforesaid 
services on-line; provision of services for the 
reservation of hotels. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1604925 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202109900 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.23, DE, 30 2021 214 

903 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Pro Gamersware GmbH, Gaussstrasse 1, 10589 

BERLIN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware; computer keyboards; computer 
cases; mouse pads; stereo apparatus; internal cooling 
fans for computers; heat regulating apparatus; heat 
sinks for use in computers; central processing unit [cpu] 
fans; computer heat sinks. 

  Klasse 20   Office furniture; adjustable-height desks; desks; 
computer keyboard trays; office chairs; office 
armchairs; upholstered chairs; swivel chairs; castors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605130 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202109932 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Exlabesa Building Systems LTD, Ogden Road, 

Wheatley Hills, DN24SG DONCASTER, SOUTH 
YORKSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; building materials of 

metal; transportable buildings of metal; metallic 
materials for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; locksmithing goods of metal for 
construction; metal hardware articles; pipes and tubes 
of metal; safes [strong boxes]; ores of metal. 

  Klasse 19   Doors, windows and coverings for windows, not of 
metal; materials and elements for construction and 
building, not of metal; transportable constructions and 
structures not made of metal; building glass; glass 

doors; window glass, for building; glass plates for use in
construction. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of merchandise. 
  Klasse 40   Treatment of metals; extrusion of metal alloys; 

extrusion of plastic materials. 
  Klasse 42   Architecture services; engineering and design 

services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605211 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202110027 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

FORCE FACTOR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Force Factor Brands LLC, 280 Summer Street, 
MA02210 BOSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary and nutritional supplements; vitamin and 

mineral supplements; vitamin supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605225 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202110028 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.18, EM, 018473451 
(540) Gjengivelse av merket: 

FILIMODE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, 3013 Lake 
Drive, Citywest Business Campus, DUBLIN 24, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, medicines used in multiple 

sclerosis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605269 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202110037 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHARM IT! 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 High IntenCity Corp, 16-00 Pollitt Drive, NJ07410 FAIR 
LAWN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry, namely, bracelets, necklaces, anklets, and 

jewelry items attached and to be attached thereto. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605294 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202110043 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ITUBE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 24/7 APPS LTD, P.O.B. 134, Berotaim, 4285000 
EMEK HEFER, Israel 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Digital voice recorders, apparatus for recording, 

transmission, or reproduction of sound; record players; 
record playing apparatus and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605309 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202110045 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.13, EM, 018451455 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOQUELL QUBE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ecolab USA Inc., 1 Ecolab Place, MN55102 SAINT 
PAUL, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Disinfectant apparatus; decontamination apparatus; 

sterilizers; sterilization apparatus and instruments, and 
related parts and equipment therefor. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605336 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110047 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.10, US, 90700935 
(540) Gjengivelse av merket: 

MPI FOUNDATION 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Meeting Professionals International, 2711 LBJ 
Freeway, Suite 600, TX75234 DALLAS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Charitable fundraising services for promoting 

research, education and other activities relating to the 
meetings industry; providing funding and support to 
educationally based projects in the meeting industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605370 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202110055 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ZHEJIANG ZOJE SEWING TECHNOLOGY CO., LTD., 

No.198, Xinggang East Road, Damaiyu Street, 
YUHUAN, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Sewing machines; stitching machines; stitching 

machines; button sewing machines; cutting cloth 
machine; fabric feeding apparatus for sewing 
machines; sewing benches being parts of sewing 
machines; shoe patching machines; edge sewing 
machine; hemming machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1605397 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202110058 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.28, DE, 30 2021 001 

691 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 BERLIN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Ergometers, directional compasses. 
  Klasse 10   Pulse meters; pulse measuring devices; pulse meters 

for medical purposes. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; luggage, bags, 

wallets, and carrying bags; bags; bags for sports; 
luggage. 

  Klasse 25   Footwear; headgear; clothing. 
  Klasse 28   Toys; games, playthings; gymnastic and sporting 

articles and equipment; balance boards; wobble 
boards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605464 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202110068 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.20, US, 90333791 
(540) Gjengivelse av merket: 

dBX Shield 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Control Components Inc., 22591 Avenida Empresa, 
CA92688 RANCHO SANTA MARGARITA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Valves of metal not being parts of machines; common 

metals and their alloys, unwrought or semi-wrought; 
manually operated valves made of metal; check valves 
made of metal not being machine parts; metal valves 
for controlling the flow of gases in pipelines, not being 
machine parts; metal valves for controlling the flow of 
fluids or liquids in pipelines not being machine parts; 
nozzles made of metal to control the flow of liquids and 
gases for commercial and industrial use; replacement 
parts for all the aforesaid goods in this class. 

  Klasse 7   Valves for machines, namely, industrial machines 
used in major power plants, nuclear, fossil, oil, liquefied 
natural gas and gas plants, platforms and refineries 
and petrochemical plants; valves being parts of 
machines; hydraulic valves being parts of machines; 
pneumatic valves being parts of machines operated 
pneumatically; valve closure mechanisms, namely, 
pneumatic and hydraulic valve actuators; valves for use 
to control flow, pressure, temperature and liquid level, 
being parts of machines; pressure regulators being 
parts of machines; pressure reducers as parts of 
machines; pneumatic positioners being machine parts; 
positioners as parts of machines; control and regulatory 
apparatus, namely, valves for critical and severe 
service applications being machine parts; ball valves 
being parts of machines; valves for oil and gas 
apparatus being parts of machines; replacement parts 
for all the aforesaid goods in this class. 

  Klasse 9   Valves for use to control flow, pressure, temperature, 
and liquid level in oil and gas. 

  Klasse 11   Non-electric valves for plumbing, heating, cooling or 
steam installations not being parts of machines namely, 
stop valves, reverse flow check valves, control valves, 
ball valves, level control valves, safety valves for 
regulating gas, safety valves for regulating water and 
fluids, isolation valves for gas pipes, control valves for 
use in pipes carrying liquids and gaseous substances, 
isolation valves for acidic and aggressive fluids, valves 
being part of nuclear power plant installations, valves 
being part of installations for chemical and 
petrochemical processing, valves being part of 
desalination plants, valves being part of oil purifying 
installations, valves being parts of gas purifying 
installations; pressure regulators for water installations; 
pressure controllers and regulators for oil and gas 
apparatus; replacement parts for all the aforesaid 
goods in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605481 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202110072 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ISPRITZ 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CANTINE RIONDO S.P.A., Via Cappuccini 6, 
MONTEFORTE D'ALPONE (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated 

waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages; 
cocktails, non-alcoholic; beer-based cocktails; non-
alcoholic cocktail bases; fruit cocktails, non-alcoholic. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages; alcoholic preparations for 
making beverages; cocktails; alcoholic fruit cocktail 
drinks; alcoholic cocktails containing milk; prepared 
alcoholic cocktails; prepared wine cocktails; alcoholic 
cocktail mixes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1605497 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202110075 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.28, BX, 1434624 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIF 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sif Holding N.V., Mijnheerkensweg 33, 6041TA 
ROERMOND, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Fabricated metal components for building foundations; 

metal piles; metal foundation piles for wind turbines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605516 
(151) Int.reg.dato: 2021.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202110078 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.08.18, FR, 4675333 
(540) Gjengivelse av merket: 

TOKAI CARBON SAVOIE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TOKAI CARBON SAVOIE, 244 rue des Epicéas Notre-
Dame de Briançon, 73260 LA LECHERE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Carbon and graphite for industrial purposes; 

unprocessed and semi-processed carbon and graphite 
in raw or semi-processed form for use in manufacture 
for industrial use, namely, carbon and graphite in the 
nature of pieces, blocks, or in the nature of granules or 
powders; processed carbon; treated carbon; activated 
carbon; granular carbon; carbon fines, namely, thin film 
carbon; carbon powder; carbon flakes; micronized 
carbon; carbon foam; synthetic graphite; carbon paste, 
solder paste for the manufacture of electrodes; carbon 
black for industrial use; graphite salts; silicon carbide; 
industrial chemicals; carburizing agents (chemical 
products for cementing for industrial use); graphite; 
graphite for negative-electrode material of lithium ion 
rechargeable batteries; graphite in unprocessed or 
semi-processed form for manufacturing processes; 
graphite for negative-electrode materials of 
rechargeable batteries, graphite for batteries and 
graphite for electrodes; non-metallic minerals for 
building; unprocessed artificial resins for industrial use; 
unprocessed plastics in all forms; ceramic compositions 
for sintering; silicon powders for industrial use with 
synthetic resin coat; silicon; ceramic based chemical 
products for industry; semi-processed ceramic powders 
intended for industry; chemical preparations in the 
nature of paste for industry; chemical preparations in 
the nature of paste for battery electrode formation; 
graphite products for industrial use, namely, cathodes, 
wall blocks, trackers, graphite and carbon blocks, 
synthetic graphite for industrial use; chemical products 
for industrial use, in particular carbon products, 
graphites, graphite electrodes, synthetic graphites, 
carbon casts, recarburants, inoculants for cast iron; 
recarburizing materials made of graphite; anode 
materials made of graphite for use in the manufacture 
of batteries. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal powders with 
synthetic resin coat (powdered metals); metal powders 
(powdered metals); metal powders for forming battery 
electrodes (powdered metals); iron and steel; 

nonferrous metals and alloys of nonferrous metals; 
building materials of metal, vats of metal, linings of 
metal for building; cathode copper, ores of metal. 

  Klasse 9   Electrodes and parts and fittings therefor; graphite 
electrodes and parts and fittings therefor; electrodes for 
electric furnaces and their parts and fittings; fuel cell 
separators (separators for batteries) and parts and 
fittings therefor; fuel cells and parts and fittings therefor; 
solar batteries and parts and fittings therefor; power 
distribution or control machines and apparatus and 
parts and fittings therefor; telecommunication machines 
and apparatus and parts and fittings thereof; electric 
resistors and parts and fittings therefor; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; silicon 
carbide wafers; semi-conductor wafers; active cathodes 
for electrolysis purposes. 

  Klasse 11   Parts intended for heat generation and for ovens, 
heating elements; apparatus and installations for 
conducting water, apparatus for lighting, heating and 
steam generating, especially carbon electrodes and 
electrodes; heat treatment furnaces and parts and 
fittings therefor, including electrodes and nipples for 
electrodes adapted for heat treatment furnaces; nuclear 
reactors and parts and fittings therefor, including 
electrodes and nipples for electrodes adapted for 
nuclear reactors; graphite crucibles for industrial use, 
except for those for laboratories; electric furnaces and 
parts and fittings therefor, including electrodes and 
nipples for electrodes adapted for electric furnaces; 
industrial furnaces and parts and fittings therefor, 
including electrodes and nipples for electrodes adapted 
for industrial furnaces; heating elements; heat 
exchangers, other than parts of machines. 

  Klasse 17   Carbon fiber products for industrial use, namely, 
cathode blocks, wall blocks, trackers, carbon fiber 
blocks; carbon fibers and threads, other than for textile 
use; carbon fiber braids other than for textile use; 
carbon fibres for building; thermal insulation composites
for use in furnaces, buildings, chemical installations and 
electrolysis cells, of fibrous and non-fibrous carbon 
and/or graphite. 

  Klasse 19   Refractory construction materials, not of metal; 
construction materials not of metal; rigid pipes, not 
made of metal; carbon or graphite materials for 
refractory use; carbon heat resistant bricks; refractory 
products for industrial furnaces; carbon heat resistant 
materials used for building or construction materials; 
cement and cement products; building glass; fired 
refractory materials, not of metal; pitch; non-metallic 
minerals for building or construction; plaster (baked); 
graphite semi-processed materials; carbon semi-
processed materials; silicon carbide semi-processed 
materials; semi-processed mineral materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605543 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202110081 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLDGARN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Masquare Mode GmbH, Albert-Bassermann-Strasse 9, 
68782 BRÜHL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewellery, horological instruments. 
  Klasse 18   Handbags, wallets. 
  Klasse 25   Clothing, apparel, in particular jeans, footwear, 

headgear, waist belts. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605600 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202110086 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.09, US, 90369458 
(540) Gjengivelse av merket: 

ForeVR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ForeVR Games Inc., 918 Kansas Street, CA94017 
SAN FRANCISCO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer game software downloadable from a global 

computer network; downloadable game software; 
downloadable augmented reality software for playing 
computer games; downloadable computer game 
software; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive game software; downloadable 
video game software; downloadable virtual reality game 
software; downloadable virtual reality software for 
playing computer games; recorded game software; 
recorded computer game software; recorded computer 
gaming software for recreational game playing 
purposes; recorded computer virtual reality game 
software; recorded video game software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605663 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202110092 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.17, GB, 

UK00003557021 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Speymalt Whisky Distributors Limited, George House, 

Boroughbriggs Road, IV301JY ELGIN, MORAY, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Spirits and liqueurs; whisky and whisky-based 

liqueurs; but insofar as whisky and whisky-based 
liqueurs are concerned, only Scotch whisky and Scotch 
whisky-based liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605688 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202110094 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.17, GB, 

UK00003557032 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Speymalt Whisky Distributors Limited, George House, 

Boroughbriggs Road, IV301JY ELGIN, MORAY, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Spirits and liqueurs; whisky and whisky-based 

liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605692 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110096 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANCAMINE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Evonik Operations GmbH, Rellinghauser Str. 1-11, 
45128 ESSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Epoxy curing agents. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1605716 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202110100 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.03, DE, 30 2020 117 

416 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIGITAL CAMO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LevlUp GmbH, Hans-Böckler-Strasse 10A, 37079 
GÖTTINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic 

preparations adapted for medical use; nutritional 
supplements. 

  Klasse 32   Beers; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; aerated water; fruit drinks; juices; syrups 
and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; powders for the preparation of beverages; 
powders for effervescing beverages; pastilles for 
effervescing beverages; energy drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605744 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110102 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.27, EM, 018345779 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANNA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Evondos Oy, Salorankatu 5-7, 24240 SALO, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Automatic dosage apparatus; computer application 
software for use in implementing the internet of things 
[iot]; monitoring apparatus, other than for medical 
purposes; target surveillance apparatus [electronic]; 
monitors [computer programs]; robotic electrical control 
apparatus; wireless communication devices for voice, 
data, or image transmission; computer software to 
enable teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; interactive computer software 
enabling exchange of information; artificial intelligence 
software for surveillance; artificial intelligence software 
for healthcare. 

  Klasse 10   Apparatus for drug administration; apparatus for 
administering pharmaceuticals; receptacles for applying 
medicines; spoons for administering medicine; security 
containers especially made for pharmaceuticals; cases 
fitted for medical instruments; apparatus for dosing of 
medicine; robots for dispensing medicine for use in 
home care of individual. 

  Klasse 38   Communications by computer terminals for use in 
home care services; mobile communication services for 
use in home care services; providing 
telecommunication channels for monitoring of taking 
medication; teleconferencing and video conferencing 
services for use in home care services. 

  Klasse 44   Home nursing aid services; rental of equipment for 
human healthcare; medical services; managed health 
care services; provision of health care services in 
domestic homes; telemedicine services; advisory 
services relating to medical services. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605754 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202110103 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.14, BX, 1433631 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 

E, 2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605765 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202110104 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.17, EM, 018356823 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MET S.p.A., Via Piemonte 373, 23018 TALAMONA 

(SO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Protective helmets for sports; helmets for bicycles; 
protective clothing for the prevention of injury; 
spectacles; sunglasses; goggles for sports; skateboard 
helmets; snowboard helmets. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; bonnets [headwear]; hats; berets; 
shoes; boots; jackets [clothing]; sports jackets; 
overcoats; cagoules; trousers; denim jeans; gilets; 
undershirts; sweaters; sweat shirts; weatherproof 
clothing; cyclists' clothing; shirts; blouses; bathing suits; 
underwear; waist belts; shawls; gloves [clothing]; 
visors; neck scarves [mufflers]. 

  Klasse 28   Athletic protective knee pads for skateboarding; 
athletic protective knee pads for skating; athletic 
protective knee pads for cycling; sporting articles; 
protective cups for sports; shock absorbtion pads for 
protection against injury [sporting articles]; gloves made 
specifically for use in playing sports; protective 
paddings [parts of sports suits]; face masks for sports; 
elbow guards [sports articles]; athletic protective elbow 
pads for cycling; elbow guards for use in skateboarding; 
shin guards [sports articles]; athletic protective wrist 
pads for cycling; athletic protective wrist pads for 
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skateboarding; arm guards for sports use; body 
protectors for sports use; forearm guards [sports 
articles]; protectors for elbows for use when riding 
bicycles [sports articles]; protectors for elbows for use 
when skateboarding [sports articles]; chest protectors 
for sports use; arm pads adapted for use in sporting 
activities; athletic protective arm pads for cycling; 
athletic protective arm pads for skateboarding; leg 
guards adapted for playing sport; protectors for the 
knees for use when skateboarding [sports articles]; 
shoulder pads for sports use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605794 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202110108 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.03, DE, 30 2020 117 

413 
(540) Gjengivelse av merket: 

BUBBLE BOOM 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LevlUp GmbH, Hans-Böckler-Strasse 10A, 37079 
GÖTTINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic foods adapted for medical purposes, dietetic 

preparations adapted for medical use; nutritional 
supplements. 

  Klasse 32   Beers; non-alcoholic beverages; mineral water 
[beverages]; aerated water; fruit drinks; juices; syrups 
and other non-alcoholic preparations for making 
beverages; powders for the preparation of beverages; 
powders for effervescing beverages; pastilles for 
effervescing beverages; energy drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605816 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110109 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.18, CN, 53072647 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, 

Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 
Xiangmihu Street, Futian District, 518040 SHENZHEN, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Notebook computers; tablet computers; computer 

hardware; smartwatches (data processing apparatus); 
computer programs [downloadable software]; graphics 
accelerators; central processing units for processing 
information, data, sound or images; software for 
processing images, graphics and text; computer 
programs for editing images, sound and video; all-in-
one personal computer tvs; facial recognition 
apparatus; body fat scales for household use; 
smartphones; image intensifiers; smartphone camera 
lenses; USB cables; high definition graphic chipsets; 

multiprocessor chips; sensors; touch screens; remote 
control apparatus; digital door locks; batteries, electric. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605829 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110113 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.03, EM, 018388781 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sipayce 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 
1, 80333 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Providing of non-downloadable online software and 

online platforms for processing and facilitating 
electronic payment solutions and financing solutions; 
development and hosting of online platforms for 
processing and facilitating electronic payment solutions 
and financing solutions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605853 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110117 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.25, LT, 2021 1129 
(540) Gjengivelse av merket: 

Telefy 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UAB "Moremins Lietuva", Sauletekio al. 15-1, 10224 
VILNIUS, Litauen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Cable television broadcasting; communications by 

cellular phones; communications by computer 
terminals; communications by fibre optic networks; 
communications by telegrams; communications by 
telephone; computer aided transmission of messages 
and images; electronic bulletin board services 
[telecommunications services]; facsimile transmission; 
message sending; news agency services; paging 
services [radio, telephone or other means of electronic 
communication]; providing access to databases; 
providing information in the field of telecommunications; 
providing internet chatrooms; providing online forums; 
providing telecommunication channels for teleshopping 
services; providing telecommunications connections to 
a global computer network; providing user access to 
global computer networks; radio broadcasting; radio 
communications; rental of access time to global 
computer networks; rental of facsimile apparatus, rental 
of message sending apparatus; rental of modems, 
rental of smartphones; rental of telecommunication 
equipment; rental of telephones; satellite transmission; 
streaming of data; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; telegraph 
services; telephone services; television broadcasting; 
telex services; transmission of digital files; transmission 
of electronic mail; transmission of greeting cards online; 
transmission of podcasts; transmission of telegrams; 
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videoconferencing services; video-on-demand 
transmission; voice mail services; wireless 
broadcasting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605871 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202110119 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018333010 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, 

CA92121 SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware; computer software; computer 
hardware, recorded and downloadable computer 
software, and chipsets for optimizing performance, 
improving connectivity, limiting latency, providing and 
supporting high-quality and high-resolution audio, 
controlling and streaming real-time audio, 
synchronizing audio and video data, improving battery 
life, and limiting power consumption in computers, 
smart phones, earbuds, headphones, speakers, 
tablets, and mobile electronic devices, televisions, 
smart watches, consumer and automotive infotainment 
systems, and extended reality (XR), augmented reality 
(AR), and virtual reality (VR) headsets, glasses, and 
goggles; computer hardware, recorded and 
downloadable software, and chipsets to enable 
extended reality (XR), augmented reality (AR), and 
virtual reality (VR) applications; computer hardware, 
recorded and downloadable computer software, and 
chipsets for use in connection with wireless 
communication transmitters, receivers, and 
synthesizers, and for improving voice signal quality and 
the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, radio 
intercom systems, microphone systems, wireless 
communications systems, mobile electronic devices, 
and telecommunications systems; computer hardware, 
recorded and downloadable computer software, and 
chipsets for wireless communications, namely, for 
exchanging data between fixed and mobile devices 
over short distances, building personal area networks, 
and providing wireless high-speed internet and network 
connections; computer hardware, recorded and 
downloadable computer software, and chipsets for 
converting and processing analog and digital audio 
signals in smart phones, tablets, and mobile electronic 
devices; recorded and downloadable computer 
software, namely, a computer software platform for 
supporting audio applications and use cases, audio 

codecs, audio and music playback, voice calls, voice 
for gaming, voice via hands-free protocol (HFP), and 
transmission of data via wireless headsets and 
speakers; downloadable software development kits 
(SDK). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605888 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202110121 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.05, EM, 018333011 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, 

CA92121 SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware; computer software; computer 
hardware, recorded and downloadable computer 
software, and chipsets for optimizing performance, 
improving connectivity, limiting latency, providing and 
supporting high-quality and high-resolution audio, 
controlling and streaming real-time audio, 
synchronizing audio and video data, improving battery 
life, and limiting power consumption in computers, 
smart phones, earbuds, headphones, speakers, 
tablets, and mobile electronic devices, televisions, 
smart watches, consumer and automotive infotainment 
systems, and extended reality (XR), augmented reality 
(AR), and virtual reality (VR) headsets, glasses, and 
goggles; computer hardware, recorded and 
downloadable software, and chipsets to enable 
extended reality (XR), augmented reality (AR), and 
virtual reality (VR) applications; computer hardware, 
recorded and downloadable computer software, and 
chipsets for use in connection with wireless 
communication transmitters, receivers, and 
synthesizers, and for improving voice signal quality and 
the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, radio 
intercom systems, microphone systems, wireless 
communications systems, mobile electronic devices, 
and telecommunications systems; computer hardware, 
recorded and downloadable computer software, and 
chipsets for wireless communications, namely, for 
exchanging data between fixed and mobile devices 
over short distances, building personal area networks, 
and providing wireless high-speed internet and network 
connections; computer hardware, recorded and 
downloadable computer software, and chipsets for 
converting and processing analog and digital audio 
signals in smart phones, tablets, and mobile electronic 
devices; recorded and downloadable computer 
software, namely, a computer software platform for 
supporting audio applications and use cases, audio 
codecs, audio and music playback, voice calls, voice 
for gaming, voice via hands-free protocol (HFP), and 
transmission of data via wireless headsets and 
speakers; downloadable software development kits 
(SDK). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605889 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202110122 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.11, CH, 760745 
(540) Gjengivelse av merket: 

vVARDIS Alpenrose 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 vVARDIS AG, Sihlbruggstrasse 109, 6340 BAAR, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toothpastes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605929 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202110125 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.07, SE, 2020-06657 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Agdiwo AB, Östra Larmgatan 22, 41109 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business consultancy; business advisory and 
consultancy services; business consultancy services; 
business consultation; business consultation services; 
business consulting; business consulting for 
enterprises; business consulting services; business 
management and consulting services; business 
management and consultancy services; business 
management and consultation services; business 
management and organization consultancy services; 
business management and organisation consultancy; 
business management and enterprise organization 
consultancy; business management consultation; 
business management consulting; business 
management consultancy; business organisation and 
management consulting; business organisation and 
management consultancy; business process 
management consultancy; business planning 
consultancy; business process management and 
consulting. 

  Klasse 42   Advice and consultancy in relation to computer 
networking applications; consultancy in the design and 
development of computer hardware; advisory and 
consultancy services relating to the design and 
development of computer hardware; architectural 
consultancy services; architectural consultancy; 
architectural consultation services; computer and 
information technology consultancy services; computer 
security consultancy; computer software consultancy; 
computer technology consultancy; advisory and 
consultancy services relating to the design and 
development of computer hardware; consultancy in the 

field of computer programming; computer engineering 
consultancy services; computer security consultancy; 
computer technology consultancy; cloud computing 
consultancy; consultancy and information services in 
the field of information technology architecture and 
infrastructure; consultancy and information services 
relating to software maintenance; consultancy and 
information services relating to computer programming; 
consultancy in the field of computer security; 
consultancy in the field of computer systems and 
software; consultancy in the field of computer system 
analysis; consultancy in the field of technological 
design; consultancy in the field of security software; 
consultancy in the field of computer system integration; 
consultancy in the field of architectural design; 
consultancy in the field of office and workplace 
automation; consultancy relating to computer software 
programs; consultancy relating to computer systems; 
consultancy relating to software maintenance; 
consultancy relating to software for communication 
systems; consultancy relating to the recovery of 
computer data; consultancy services for designing 
information systems; data security consultancy; expert 
consultancy services in connection with computing 
networks; IT expert consultancy services in the nature 
of testing of computing equipment; IT consultancy, 
advisory and information services; Internet security 
consultancy; information technology [IT] consultancy; 
information technology [IT] consulting services; 
information technology consulting; information 
technology consultancy; information technology 
consulting services; professional consultancy relating to 
computer security. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1605935 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202110126 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.02, EM, 018348392 
(540) Gjengivelse av merket: 

E75 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Promotional marketing and promotion services 

relating to e-sports events; marketing services relating 
to esports events; advertising services relating to 
esports events. 

  Klasse 38   Telecommunication services relating to esports 
events; data communication by electronic means 
relating to esports events; computer communication 
and internet access relating to e-sports events; 
broadcasting services relating to esports events; 
streaming of esports events. 

  Klasse 41   Ticket information services for esports events; 
education, entertainment and sports, all relating to e-
sports; production of esports events; production of 
esports events for television; organization of esporting 
events; conducting of live esports events; education 
and entertainment services relating to e-sports; 
provision of information relating to esports; providing 
sports entertainment via a website. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606002 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202110131 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 HUA XI ZI 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 The Chinese Character "HUA" means " flower" in 
English; Chinese Character "XI" means " west" in 
English; Chinese Character "ZI" means "son" in 
English. 

(730) Innehaver: 
 Zhejiang Yige Enterprise Management Group Co., Ltd., 

Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan Road,, Baiyang Sub-
district, Jianggan District, HANGZHOU, ZHEJIANG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Presentation of goods on communication media, for 

retail purposes; online advertising on a computer 
network; business management assistance; import-
export agency services; systemization of information 
into computer databases; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing business information via a website; 
sales promotion for others; sponsorship search; 
marketing. 

  Klasse 44   Visagists' services; rental of sanitary installations; 
beauty salon services; health care; sauna services; 
health counseling; gardening; aromatherapy services; 
pet grooming; manicuring. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606047 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110137 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606056 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110139 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

OFF THE GRID 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Australian Vintage Limited, 275 Sir Donald Bradman 
Drive, SA5033 COWANDILLA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); beverages 

containing wine (wine predominating); fruit based 
alcoholic beverages; spirits (beverages); dry wine; 
fortified wines; red wine; sparkling wines; sweet wine; 
white wine; wine; liqueurs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606065 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202110142 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOUVELLE VAGUE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Renault S.A.S., 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, 

automobiles, their components, namely suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbers for 
automobiles; headrests for vehicle seats; transmission 
shafts for land vehicles; gear boxes for land vehicles; 
hoods for vehicles; automobile hoods; hoods for vehicle 
engines; automobile bodies; safety belts for vehicle 
seats; automobile chassis; hydraulic circuits for 
vehicles; air bags [safety devices for automobiles]; 
brake disks for vehicles; clutches for land vehicles; hub 
caps; windshield wipers; vehicle brakes; vehicle wheel 
rims; vehicle running boards; motors and engines for 
land vehicles; windshields; bumpers for automobiles; 
tires; luggage carriers for vehicles; doors for vehicles; 
vehicle wheels; rearview mirrors; vehicle seats; 
windows for vehicles; steering wheels for vehicles; 
fitted vehicle covers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606085 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202110147 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.18, FR, 4702834 
(540) Gjengivelse av merket: 

IZUMI TONIC 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair care preparations other than for medical use; hair 
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styling preparations; hair coloring and bleaching 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606097 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202110148 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, AU, 2161957 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Genesis Specialist Care Holding UK Limited, Wilson 

House, Waterberry Drive, PO77XX WATERLOOVILLE, 
HAMPSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; apps; electronic publications 

(downloadable); electronic publications relating to 
medical matters; digital questionnaires for medical 
assessments (computer software and apps); computer 
software and apps for the diagnosis, monitoring and 
treatment of medical and health conditions; computer 
software and apps for the diagnosis, monitoring and 
treatment of skin conditions; computer software and 
apps for the management of the medical patient 
experience; computer software and apps providing 
medical and health content; computer software and 
apps providing medical and health content relating to 
skin; computer software and apps for harmonised care 
management of medical patients; computer software 
and apps for medical patient administration. 

  Klasse 10   Apparatus for use in administering radiation therapy; 
bolus for use in radiation therapy; medical apparatus. 

  Klasse 42   Software as a service; software as a service for the 
diagnosis, monitoring and treatment of medical and 
health conditions; software as a service for the 
diagnosis, monitoring and treatment of skin conditions; 
software as a service for the management of the 
medical patient experience; software as a service 
providing medical and health content; software as a 
service providing medical and health content relating to 
skin; software as a service for harmonised care 
management of medical patients; software as a service 
for medical patient administration. 

  Klasse 44   Radiation oncology services; radiation therapy 
services; medical clinic services; medical treatment 
services; digital questionnaires for medical 
assessments (health assessment surveys). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1606156 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202110158 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.16, IT, 

302021000027362 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 G.A. RICAMBI S.P.A., Via della Meccanica 30, 41018 

SAN CESARIO SUL PANARO (MO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Spare parts for agricultural tools, other than hand-
operated hand tools; spare parts for earth moving 
machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606177 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202110160 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.26, IT, 

302020000105287 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIONFISH 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 LEONARDO SPA, Piazza Monte Grappa 4, 00195 
ROMA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for controlling and operating military 

vehicles. 
  Klasse 12   Military vehicles and their parts. 
  Klasse 13   Turrets for naval and nautical military vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606203 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202110165 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 STIGA AB, Box 1006, 57328 TRANÅS, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries and chargers for batteries for lawn mowers, 

robotized lawn mowers and lawn tractors. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606245 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202110166 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.14, BX, 1433589 
(540) Gjengivelse av merket: 

CERQLAR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CerQlar B.V., Strawinskylaan 3127, 1077ZX 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Commodity trading; exchange market services relating 

to environmental and energy commodities; providing 
information relating to the trading of commodity 
environmental and energy commodities; financial and 
investment services in the field of commodities, energy-
derivatives, emission allowances and energy efficiency 
certification; investment services: consultancy and 
advice; information, research and consultancy relating 
to the aforesaid services; including all the aforesaid 
services provided via electronic channels, such as the 
internet. 

  Klasse 42   Software as as service [saas]; platform as a service 
[paas]; providing temporary use of non-downloadable 
software [saas] in relation to the supply and demand of 
environmental and energy commodities, amongst 
others (renewable) energy certificates, voluntary carbon 
emission allowances and biofuel certificates; providing 
temporary use of non- downloadable software to view, 
manage, track, analyze, access, compare and report 
data in the field of environmental commodities; 
consultancy services in the field of environmental 
compliance; information, research and consultancy 
relating to the aforesaid services; including all the 
aforesaid services provided via electronic channels, 
such as the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606252 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202110168 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

SWIXOLEA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a word Swixolea which has no 
meaning. 

(730) Innehaver: 
 Astra Energy SA, Boulevard Helvetique, 31, 1207 

GENEVE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Oils for food; sunflower oil for food. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606353 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202110185 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.12, US, 90316037 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the image of a tulip surrounded 

by a circle before the stylized wording HOME 
INSTEAD. 

(730) Innehaver: 
 Home Instead Inc, 13323 California Street, NE68154 

OMAHA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting informal 
programs for adults and their families in the field of the 
aging process, wellness for aging adults, cognitive 
diseases and other chronic conditions, and distribution 
of educational materials in connection therewith. 

  Klasse 44   Home health care services. 
  Klasse 45   In-home support services to aging adults, namely, 

geriatric care management services in the nature of the 
coordination of personal care for aging adults; providing 
non-medical in-home personal assistant services to 
individuals in the nature of planning, organizing, 
coordinating, arranging for and assisting with the 
performance of daily tasks and necessary services; 
personal social support services for individuals, namely,
companionship services for aging adults; personal 
support services for individuals, namely, personal care 
assistance of activities of daily living, namely, bathing, 
dressing, medication reminders and administration of 
medication. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606359 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202110187 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.18, EM, 018339984 
(540) Gjengivelse av merket: 

MESTARI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Karhu Holding B.V., Barbara Strozzilaan 101, 1083HN 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Sneakers and running shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606373 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202110188 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.10, EM, 018351993 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BLUE BOX PARTNERS (europees economisch 

samenwerkingsverband), Kareelstraat 108, 9300 
AALST, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard, corrugated board; cases made of 

corrugated cardboard; packaging made of cardboard 
and paper; all kinds of boxes and packaging made from 
flat and corrugated cardboard; board for packaging; 
boxes for packaging; cartons for packaging; bottle 
wrappers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606377 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202110189 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.10, AU, 2161958 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Genesis Specialist Care Holding UK Limited, Wilson 

House, Waterberry Drive, PO77XX WATERLOOVILLE, 
HAMPSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; downloadable software 

applications [apps]; electronic publications 
(downloadable); electronic publications relating to 
medical matters; downloadable digital questionnaires 
for medical assessments; computer software and 
software applications [apps] for the diagnosis, 
monitoring and treatment of medical and health 
conditions; computer software and software 
applications [apps] for the diagnosis, monitoring and 
treatment of skin conditions; computer software and 
software applications [apps] for the management of the 
medical patient experience; computer software and 
software applications [apps] providing medical and 
health content; computer software and software 
applications [apps] providing medical and health 
content relating to skin; computer software and 
software applications [apps] for harmonised care 
management of medical patients; computer software 
and software applications [apps] for medical patient 
administration. 

  Klasse 10   Apparatus for use in administering radiation therapy; 
bolus for use in radiation therapy; medical apparatus. 

  Klasse 42   Software as a service; software as a service for the 
diagnosis, monitoring and treatment of medical and 
health conditions; software as a service for the 
diagnosis, monitoring and treatment of skin conditions; 
software as a service for the management of the 
medical patient experience; software as a service 
providing medical and health content; software as a 
service providing medical and health content relating to 
skin; software as a service for harmonised care 
management of medical patients; software as a service 
for medical patient administration. 

  Klasse 44   Radiation oncology services; radiation therapy 
services; medical clinic services; medical treatment 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606382 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202110190 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(300) Søknadsprioritet: 2020.09.01, GB, 

UK00003528739 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 Waken logo. 

(730) Innehaver: 
 Mintology Limited, 10 Queen Street Place, EC4R1AG 

LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Toiletries; cosmetics; make up; skin, eye, oral, lip, foot 
and nail cleansing preparations; skin, eye, oral, lip, foot 
and nail care preparations; body cleaning and beauty 
care preparations; exfoliants for the cleansing of the 
skin; makeup remover; non-medicated lip care 
preparations; lip balm; lip masks; lip conditioners; lip 
scrubs; lip serum; toothpaste; oral rinses; mouthwash; 
breath sprays; whitening strips; dentifrices; cosmetic 
tooth gloss; dentifrices in the form of chewing gum; 
chewing gum for whitening teeth; body deodorant, anti-
perspirants; shower gel; body wash, facial cleanser, 
facial scrub; facial wash, hand wash, soaps; body moist 
spray; spot sticks; moisturisers; body lotion; body 
moisturiser; facial moisturiser; shaving gel; shaving oil, 
shaving cream, shaving foam, shaving spritz, shaving 
soap, shaving stones; after-shave; after-shave gel; 
after-shave balm; hair removal preparations and 
creams; depilatory preparations; depilatory wax; hair 
care preparations; shampoo, conditioner; hair gel; hair 
wax; hair spritz; hairspray; perfumery; fragrance; eau 
de toilette; essential oils; moustache wax; cosmetic kits;
sunscreen preparations; air fragrance reed diffusers. 

  Klasse 4   Candles; scented candles; wicks for lighting. 
  Klasse 5   Sanitary preparations for personal hygiene, other than 

toiletries; chewing gum for medical purposes; 
medicated dentifrices; medicated soap; medicated 
shampoos; medicated toilet preparations; medicated 
hair lotions; medical preparation for slimming purposes; 
medical diagnostic test strips; dietetic substances for 
medical use; vitamin and mineral preparations; food 
supplements; medicines for dental purposes; 
medicated skin, eye, oral, lip, foot and nail care 
preparations; pharmaceutical preparations for skin, eye,
oral, lip, foot and nail care; disinfectants; acne 
treatment preparations; antibacterial soap; antibacterial 
hand washes; remedies for foot perspiration; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions; contraceptive 
preparations; medicated mouthwash; medicated oral 
care dissolving strips; medicated oral care products; 
medicated toothpaste; medicated lip balm; medicated 
lip masks; medicated lip scrub; medicated lip serum; 
medicines for dental purposes; medicated dental 
rinses; medicated mouth spray; medicated dentifrices; 
material for stopping teeth; dental wax. 

  Klasse 10   Tongue scrapers. 
  Klasse 21   Cleaning instruments, hand-operated; combs; electric 

combs; cosmetic utensils; drinking vessels; eyebrow 
brushes; eyelash brushes; foam toe separators for use 
in pedicures; gloves for household purposes; holders 
for shaving brushes; holders for toilet paper; loofahs; 
make-up brushes; lip brushes; shaving brushes; 
shaving brush stands; shaving dishes; shaving pots 

and bowls; shoe horns; make-up removing appliances; 
make-up sponges; make-up brushes; nail brushes; 
powder puffs; non-electric make-up removing 
appliances; perfume bottles; perfume sprayers; 
perfume vaporizers; powder puffs; shampoo 
dispensers; shampoo holders; shampoo racks; shower 
racks; shaving bowls; shower gel dispensers; soap 
boxes; soap dishes and holders; sponges; sprayers for 
cleaning gums and teeth; toilet brushes; toilet cases; 
toilet brush sets; toilet brush holders; toilet sponges; 
toiletry cases; toilet utensils; toothbrush cases; towel 
rails; toothbrushes (manual and electric); dental floss; 
interdental brushes and floss; tongue cleaning brushes; 
glass holders; mouthwash cups; scrubbing brushes; 
towel rails and rings; aromatic oil diffusers. 

  Klasse 30   Confectionery; chewing gum; bubble gum; mints; 
peppermints sweets; spearmints drops and lozenges. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606388 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202110191 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Satelliet Meubelen BV, Haagweg 241-243, 4812XD 

BREDA, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Furniture; furniture for offices; seats; barstools; lounge 
furniture; sofas; tables; catering furniture; mirrors 
(silvered glass). 

  Klasse 35   Business mediation in the purchase and sale of 
furniture, office furniture, catering furniture, soft 
furnishings, household fabrics, kitchen equipment, 
kitchen materials, dinnerware, cutlery, lighting, billing 
systems, interior landscaping, floor coverings, wall 
coverings, window coverings, deodorising services and 
deodorising systems, goods in the field of electrical 
engineering, security and communication, audiovisual 
goods; advertising and publicity, for entrepreneurs; 
advertising and publicity for businesses in the 
education, catering, care and travel sectors. 

  Klasse 42   Design of office space; office furniture design; design 
of catering facilities; design of furniture for use in the 
catering, care, education and travel sectors; interior 
design of care centres; interior design of schools; shop 
interior design; information relating to the combination 
of colours, paints and furnishings for interior design. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606454 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202110339 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.15, DK, VA 2021 

00855 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MENU A/S, Århusgade 130, 1., 2150 NORDHAVN, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
[non-textile]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606586 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110361 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.05.27, AU, 2182204 
(540) Gjengivelse av merket: 

IGNEO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 First Sentier Investors (Australia) Services Pty Ltd, 
Level 5, Tower Three, International Towers Sydney, 
300 Barangaroo Avenue, NSW2000 BARANGAROO, 
Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; investment 

services; wealth management services; funds 
management services; financial asset management; 
management of investment portfolios, property, equity 
and mortgage unit trusts; superannuation services; 
pension services; financial administration and financial 
management of pension and retirement and 
superannuation plans, funds and schemes; financial 
planning; financial advice; investment planning; 
investment advice; tax financial planning; provision of 
financial tax advice; trustee services; stock brokerage 
services; property investment services; insurance; 
personal insurance services; life insurance and life 
assurance services; disability insurance; income 
protection insurance; salary continuance insurance; 
insurance underwriting; banking services; investment 
banking; electronic banking; electronic payment 
services; internet banking; provision of money and 
other credit and lending facilities; financial lending; 
mortgage lending; loan refinancing; margin lending; 
issuing of vouchers or tokens of value in relation to the 

supply of benefits for customer loyalty and rewards 
programs; real estate services including acquisition and 
management for investments and leasing; company 
investment services; provision of information, advisory 
and consultancy services relating to the 
aforementioned services; provision of financial asset 
management services and financial analysis services 
provided online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606614 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110366 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.01, US, 90618051 
(540) Gjengivelse av merket: 

SOLOIST 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Cervélo USA, Inc., 11 Columbia, CA 92656 ALISO 
VIEJO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles; bicycle frames. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606632 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110369 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.19, DK, VA 2021 

00398 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game [not live]; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and processed fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, 
butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for 
food; fish-based foodstuffs; meat-based foodstuffs; 
vegetable-based foodstuffs; prepared meat dishes; 
prepared meals consisting substantially of seafood; 
prepared vegetable dishes; prepared salads; prepared 
nuts; escamoles [edible ant larvae, prepared]. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice, pasta 
and noodles; tapioca and sago; flour and cereal 
preparations; bread, cakes, and confectionery; 
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chocolate; ice cream, sherbets [ices] and other edible 
ices; sugar, honey, syrup; yeast, baking powder; salt, 
spices, dried and preserved herbs; vinegar, sauces 
[condiments]; ice [frozen water]; prepared meals 
containing [principally] pasta or rice; prepared coffee or 
cocoa-based beverages. 

  Klasse 31   Fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural 
plants and flowers. 

  Klasse 32   Beer; non-alcoholic beverages; mineral and aerated 
waters; fruit juice beverages; vegetable drinks; syrups 
and other non-alcoholic preparations for making 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606662 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202110375 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.17, KR, 

4020210125135 
(540) Gjengivelse av merket: 

Kovadavio 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Celltrion, Inc., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, 22014 
INCHEON, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; antibodies for medical 

purposes; pharmaceuticals; drugs for medical 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606721 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110394 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.12, EM, 018373276 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lumene OY, Lasikuja 2, 02780 ESBO, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; soaps; perfumery; essential oils; cosmetic 

products; hair lotions; creams, balms, lotions and 
cleansers for skin and face care; skin care 
preparations; make-up; lipsticks; lip glosses; lip creams; 

lip liner; mascara; eyeliner; eye shadow; face powder; 
rouges; foundations; concealers; cosmetic masks; 
exfoliating scrubs for cosmetic purposes; make-up 
removing preparations; nail polish; nail polish remover; 
nail care preparations; toners for cosmetic use; 
deodorants and antiperspirants; body cleaning 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606827 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202110407 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.18, EM, 018357225 
(540) Gjengivelse av merket: 

VERGE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RMK Vehicle Corporation Oy, Kauppaneliö 9, 60120 
SEINÄJOKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motorcycles; electric motorcycles; engines for 

motorcycles; structural parts for motorcycles; parts and 
fittings for motorcycles. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606877 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110414 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 103-8426 TOKYO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances; 

medicines for human purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1606971 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202110429 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.11.30, GB, 

UK00003562307 
(540) Gjengivelse av merket: 

Servfaces 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 servFaces Holding GmbH & Co. KG, 
Breitscheidstrasse 78, 01237 DRESDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Anti-fogging agent [chemical product]; anti-fogging 

agent for glass [chemical products]; chemicals for 
coating of fabrics, furs, leather, fleece and textiles; 
chemicals for the impregnation of fabrics, furs, leather, 
fleece and textiles; chemicals used for leather 
treatments; chemical products as additives for 
concrete; chemical products for the treatment of metals;
chemical product for the treatment of metal surfaces; 
chemical products for the floor treatment; chemical 
products for the electrical industry; chemical products 
for the production of flame retardant coatings; chemical 
products for agriculture; chemical products for 
commercial and scientific purposes; chemical products 
for commercial purposes for the production of varnish; 
chemical products for the production of colorants; 
chemical products for processing leather; chemical 
products for the production of protective coatings; 
chemical impregnation products for leather; chemical 
products and preparations for processing leather; 
chemical products for sealing surfaces; chemical 
compounds for sealing purposes in the building 
industry; chemical sealing products; chemical sealing 
products for closing leaks in oil tanks; chemical sealing 
products for use in the building industry; chemical 
sealing products for use in the construction industry; 
sealing [chemical products] for bricks; waterproof 
protective coatings for surfaces [chemical, paints 
excluded]. 

  Klasse 2   Floor sealing compounds [paints and oils]; coatings for 
the finishing of concrete; surface coating compositions 
[paints]; protective coatings with sealing qualities for 
use on concrete [paints]; paint sealers; sealing lacquer 
for paints; sealants [paints]; water resistant decorative 
surface coatings. 

  Klasse 3   Vehicle cleaning preparations; leather preservatives 
[polishes]; leather polishes; preservative creams for 
leather. 

  Klasse 35   Procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; export-import 
agency services; import agency services. 

  Klasse 37   Automobile reconditioning services; surface 
conditioning of boats. 

  Klasse 40   Glass resurfacing; surfacing of textiles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606980 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202110430 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.28, EM, 018384380 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SMA Mineral B.V., Oudegracht 202, 1811CR 

ALKMAAR, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Dolomite; dolomite for industrial purposes; granulated 
limestone for agricultural purposes; pulverized 
limestone for agricultural purposes; lime for use in 
agriculture; soil conditioners for agricultural purposes. 

  Klasse 19   Limestone; limestone in powdered form; agricultural 
limestone; limestone in granular form; lime. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606988 
(151) Int.reg.dato: 2021.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202110431 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

Talking Ginger 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Outfit7 Limited, 1st Floor Sackville House, 143-149 
Fenchurch Street, EC3M6BN LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services in relation to computer hardware; retail 

services in relation to chocolate; retail services in 
relation to sorbets; retail services in relation to coffee; 
retail services in relation to lubricants; retail services in 
relation to threads; retail services in relation to vehicles; 
retail services in relation to toys; retail services in 
relation to games; retail services in relation to furniture; 
retail services in relation to desserts; retail services in 
relation to confectionery; retail services in relation to 
furnishings; retail services in relation to fuels; retail 
services in relation to tableware; retail services in 
relation to foodstuffs; retail services in relation to 
horticulture equipment; retail services in relation to 
cleaning articles; retail services in relation to musical 
instruments; retail services in relation to printed matter; 
retail services in relation to sanitation equipment; retail 
services connected with stationery; retail services 
relating to food; retail services in relation to headgear; 
retail services in relation to fabrics; retail services in 
relation to cocoa; retail services in relation to jewellery; 
retail services in relation to footwear; retail services in 
relation to lighting; retail services in relation to luggage; 
retail services in relation to bags; retail services in 
relation to umbrellas; retail services in relation to 
toiletries; retail services in relation to clothing; retail 
services in relation to cookware; retail services in 
relation to metal hardware; retail services in relation to 
educational supplies; retail services in relation to art 
materials; retail services in relation to recorded content; 
retail services in relation to sporting equipment; retail 
services in relation to festive decorations; retail services
in relation to wall coverings; retail services in relation to 
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sewing articles; retail services in relation to baked 
goods; retail services in relation to dairy products; 
management of a retail enterprise for others; retail 
services in relation to cleaning preparations; retail 
services in relation to ice creams; retail services in 
relation to food cooking equipment; retail services in 
relation to non-alcoholic beverages; retail services in 
relation to information technology equipment; retail 
services in relation to audio-visual equipment; retail 
services in relation to works of art; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
wholesale services in relation to computer hardware; 
wholesale services in relation to chocolate; wholesale 
services in relation to sorbets; wholesale services in 
relation to coffee; wholesale services in relation to 
lubricants; wholesale services in relation to threads; 
wholesale services in relation to vehicles; wholesale 
services in relation to toys; wholesale services in 
relation to games; wholesale services in relation to 
furniture; wholesale services in relation to desserts; 
wholesale services in relation to confectionery; 
wholesale services in relation to furnishings; wholesale 
services in relation to fuels; wholesale services in 
relation to tableware; wholesale services in relation to 
foodstuffs; wholesale services in relation to horticulture 
equipment; wholesale services in relation to cleaning 
articles; wholesale services in relation to printed matter; 
wholesale services in relation to sanitation equipment; 
wholesale services in relation to stationery supplies; 
wholesale services in relation to headgear; wholesale 
services in relation to fabrics; wholesale services in 
relation to cocoa; wholesale services in relation to 
jewellery; wholesale services in relation to footwear; 
wholesale services in relation to lighting; wholesale 
services in relation to luggage; wholesale services in 
relation to bags; wholesale services in relation to 
umbrellas; wholesale services in relation to toiletries; 
wholesale services in relation to clothing; wholesale 
services in relation to cookware; wholesale services in 
relation to metal hardware; wholesale services in 
relation to educational supplies; wholesale services in 
relation to art materials; wholesale services in relation 
to sporting equipment; wholesale services in relation to 
festive decorations; wholesale services in relation to 
wall coverings; wholesale services in relation to sewing 
articles; wholesale services in relation to baked goods; 
wholesale services in relation to dairy products; 
wholesale services in relation to cleaning preparations; 
wholesale services in relation to ice creams; wholesale 
services in relation to food cooking equipment; 
wholesale services in relation to non-alcoholic 
beverages; wholesale services in relation to information 
technology equipment; wholesale services in relation to 
audio-visual equipment; wholesale services in relation 
to works of art; advertising; marketing; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
publication of publicity texts; sales promotion (for 
others); advertising agencies; business management of 
performing artists; import-export agencies; compilation 
of information into computer databases; direct mail 
advertising; business management of hotels; marketing 
services; outdoor advertising; personnel recruitment; 
publicity agencies; radio advertising; television 
advertising; on-line advertising on a computer network; 
procurement services for others (purchasing goods and 
services for other businesses); rental of advertising 
time on communication media; office machines and 
equipment rental; rental of vending machines; 
production of television commercials; rental of 
advertising space; retail services relating to horticultural 
equipment; retail services relating to bakery products; 
rental of office machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1606995 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110432 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.19, JP, 2021-019754 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BIOBANK Co., Ltd., 388-1, Hirata, Kita-ku, 700-0952 

OKAYAMA-SHI, OKAYAMA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soap products; cosmetic soaps; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care. 

  Klasse 5   Dietary supplements for humans; dietary supplements 
using lactic acid bacteria. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607008 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202110435 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.21, EM, 018324398 
(540) Gjengivelse av merket: 

CASCAN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 
JANDELSBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Caissons [vehicles]; trailers [vehicles]; components for 

the outer bodies of vehicles; camping cars; undercarts 
for vehicles; vehicles fitted with living accommodation; 
mobile homes [caravans]; vehicles for use on land; 
vehicles; electric bicycles; truck campers [recreational 
vehicles]; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; protective interiors for vehicles; trailer chassis for 
vehicles; self-propelled electric vehicle; radiator grilles 
for vehicles; electric vehicles; caravans; automobiles 
and structural parts therefor; parts and fittings for 
vehicles; camper vans; vans [vehicles]. 

  Klasse 37   Service stations for the maintenance of vehicles; 
charging of electric vehicles; vehicle maintenance; 
vehicle maintenance and repair; service stations for the 
repair of vehicles; maintenance, servicing and repair of 
vehicles; automobile repair; assembly [installation] of 
parts for vehicles; assembly [installation] of accessories 
for vehicles; maintenance and repair of electric 
vehicles. 

  Klasse 39   Towing of motor vehicles; rental of moving vans; car 
transport; car rental; transport of travellers; travel tour 
operating and organising; packaging and storage of 
goods; arranging the escorting of travellers; rental of 
parking places and garages for vehicles; despatch of 
goods; rental of motor homes; transport; transport of 
people by land; rental of recreational vehicles; escorting 
of travellers; travel agents services for arranging travel; 
vehicle rental; organizing and arranging travel; 
forwarding of goods. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607027 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202110438 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.27, EM, 018383779 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SMA Mineral B.V., Oudegracht 202, 1811CR 

ALKMAAR, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Dolomite; dolomite for industrial purposes. 
  Klasse 19   Limestone; limestone in powdered form; lime; non-

agricultural lime. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607051 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110441 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.02.19, JP, 2021-019753 
(540) Gjengivelse av merket: 

OM-X 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BIOBANK Co., Ltd., 388-1, Hirata, Kita-ku, 700-0952 
OKAYAMA-SHI, OKAYAMA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soap products; cosmetic soaps; cosmetic creams; 

cosmetic creams for skin care. 
  Klasse 5   Dietary supplements for humans; dietary supplements 

using lactic acid bacteria. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607053 
(151) Int.reg.dato: 2021.02.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.02.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110442 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

BLOOMIT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Bloomit Danmark ApS, Unsbjergvej 5, Tornbjerg, 5220 
ODENSE SØ, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer software downloaded 

from the internet; computer software for use in 

downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing 
data including audio and video data; electronic 
controllers; computer programs for network 
management; software for mobile device management; 
all the aforementioned goods for use in services related 
to the sale of flowers, plants, food, foodstuff, snacks, 
beverage, cards, gift vouchers and other goods for 
gifts. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; instructional and teaching materials; plastic 
materials for packaging; printing blocks. 

  Klasse 31   Plants; seeds; unprocessed grain; fresh fruits, nuts, 
vegetables and herbs; natural flowering plants; seeds, 
bulbs and seedlings for plant breeding. 

  Klasse 35   Advertising; assistance in management of business 
activities; business administration and management; 
demonstration of goods; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; on-line 
advertising on a computer network; dissemination of 
advertising via online communications networks; 
business information; systemization of information into 
computer databases; collection and systematization of 
information into computer databases; administrative 
order processing; business assistance with regard to 
the purchasing goods and services, for others; 
computerized database management; advertisement 
for others on the internet; advertisement via mobile 
phone networks; advertising of the goods of other 
vendors, enabling customers to conveniently view and 
compare the goods of those vendors; advertising of the 
services of other vendors, enabling customers to 
conveniently view and compare the services of those 
vendors; electronic commerce services, namely, 
providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; advice and information about customer 
services and product management and prices on 
internet sites in connection with purchases made over 
the internet; advisory services relating to the purchase 
of goods on behalf of others; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; customer relationship management; 
consultancy relating to business document 
management; online retail services in relation to plants; 
mail order retail services in relation to plants; online 
retail services in relation to seeds; mail order retail 
services in relation to seeds; online retail services in 
relation to unprocessed grain; mail order retail services 
in relation to unprocessed grain; online retail services in 
relation to fresh fruits, nuts, vegetables and herbs; mail 
order retail services in relation to fresh fruits, nuts, 
vegetables and herbs; online retail services in relation 
to natural flowering plants; mail order retail services in 
relation to natural flowering plants; online retail services 
in relation to seeds, bulbs and seedlings for plant 
breeding; mail order retail services in relation to seeds, 
bulbs and seedlings for plant breeding; wholesale 
services in relation to computer software; wholesale 
services in relation to computer software downloaded 
from the internet; wholesale services in relation to 
electronic controllers; wholesale services in relation to 
computer programs for network management; 
wholesale services in relation to software for mobile 
device management. 

  Klasse 36   Conducting clearinghouse services, transfer of debits 
and credits in connection with the transmission and 
receipt of electronic orders; payment administration 
services; processing payments for the purchase of 
goods and services via an electronic communications 
network. 

  Klasse 38   Transmission services, namely transmission and 
receipt of electronic orders for gifts, flowers, plants and 
floral arrangements. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; 
distribution services; packaging and delivery of all kinds 
of products; information services including information 
services provided on-line via the internet, world wide 
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web, mail order, telecommunications and media means 
relating to the transportation, warehousing, storage, 
packaging and delivery. 

  Klasse 42   Computer software advisory services; computer 
program advisory services; computer software 
consultancy and advisory services; consultancy and 
information services relating to computer software 
design; consultancy services relating to design; 
computer leasing; rental and hire of computer software; 
computer programming; server hosting; hosting web 
portals; hosting of databases; hosting computer sites; 
design and development of computer software; design, 
development and implementation of software; computer 
project management services; managing the web sites 
of others; rental of financial management software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607064 
(151) Int.reg.dato: 2021.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202110443 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.22, EM, 018324952 
(540) Gjengivelse av merket: 

XPERIAN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 
JANDELSBRUNN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Caissons [vehicles]; trailers [vehicles]; components for 

the outer bodies of vehicles; camping cars; undercarts 
for vehicles; vehicles fitted with living accommodation; 
mobile homes [caravans]; vehicles for use on land; 
vehicles; electric bicycles; truck campers [recreational 
vehicles]; vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; protective interiors for vehicles; trailer chassis for 
vehicles; self-propelled electric vehicle; radiator grilles 
for vehicles; electric vehicles; caravans; automobiles 
and structural parts therefor; parts and fittings for 
vehicles; camper vans; vans [vehicles]. 

  Klasse 37   Service stations for the maintenance of vehicles; 
charging of electric vehicles; vehicle maintenance; 
vehicle maintenance and repair; service stations for the 
repair of vehicles; maintenance, servicing and repair of 
vehicles; automobile repair; assembly [installation] of 
parts for vehicles; assembly [installation] of accessories 
for vehicles; maintenance and repair of electric 
vehicles. 

  Klasse 39   Towing of motor vehicles; rental of moving vans; car 
transport; car rental; transport of travellers; travel tour 
operating and organising; packaging and storage of 
goods; arranging the escorting of travellers; rental of 
parking places and garages for vehicles; despatch of 
goods; rental of motor homes; transport; transport of 
people by land; rental of recreational vehicles; escorting 
of travellers; travel agents services for arranging travel; 
vehicle rental; organizing and arranging travel; 
forwarding of goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607079 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202110447 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

z-blue 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Torsten Zuberbier, Ginsterheide 5a, 14532 
KLEINMACHNOW, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetics and 
cosmetic preparations; cosmetic pencils; organic 
cosmetics, natural cosmetics; cosmetic kits; cosmetic 
articles; face and body masks; cosmetic masks; 
shampoo; dentifrices and mouthwashes; non-
medicated toiletries; non-medicated cosmetics and 
preparations, namely face creams, body creams, 
protective creams, lip balms, foot balms, powder, 
lotions, creams, oils, baby oils, ointments, hair care 
preparations, sprays, dental and oral care preparations, 
cotton wool, moistened tissues, moistened wipes, 
scrubs, rinses, shampoos, bath preparations. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food 
for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; medicated
cosmetics and preparations, namely face creams, body 
creams, protective creams, lip balms, foot balms, 
powder, lotions, creams, oils, baby oils, herbs, plasters, 
ointments, hair care preparations, sprays, chewing 
gum, dental and oral care preparations, compresses, 
cotton wool, tissues, wipes, scrubs, rinses, shampoos, 
bath preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607081 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202110449 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2020.12.17, EM, 018356352 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATELIER RÊVE ICHI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DK Company Vejle A/S, Edisonvej 4, 7100 VEJLE, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 

trunks and travelling bags; umbrellas. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail and wholesale services, including online retail 

and wholesale in the field of clothing, footwear, 
headgear, bags and purses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1607100 
(151) Int.reg.dato: 2021.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202110452 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.01.04, BX, 1432827 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAPPY PIXIES 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, 2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607122 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202110453 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(300) Søknadsprioritet: 2021.06.04, IT, 

302021000104819 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 SPORT & EVENTS LOGISTICS S.R.L., Via Monviso 9, 

10090 VILLARBASSE, TORINO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 39   Transport; shipping of goods; freight forwarding; 
logistics services consisting of the storage and 
transportation of goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607175 
(151) Int.reg.dato: 2021.03.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.03.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202110460 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

eeBoo 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 eeBoo corporation, 170 West 74th Street, NY10023 
NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Advent calendars; arts and crafts paint kits; baby 

books; birthday books; blank journals; bookmarks; 
charts for displaying data about human height and also 
displaying a ruler for measuring a person's height; 
children's activity books; children's books; color pencils; 
coloring books; composition books; diaries; drawing 
pads; drawing pencils; educational publications, 
namely, educational learning cards, flash cards, activity 
cards, workbooks, textbooks, activity books, story 
books, puzzle books, printed puzzles, teacher guides, 

manuals, posters and educational booklets in the field 
of early learning and social skills; flash cards; greeting 
cards; notebooks; origami folding paper; paper 
decorative garlands for parties; postcards; printed 
children's coloring pages; school supply kits containing 
various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical 
pencils, erasers, markers, crayons, highlighter pens, 
folders, notebooks, paper, drawing protractors, paper 
clips, pencil sharpeners, writing grips, glue and book 
marks; sketchbooks; stationery; writing chalk; illustrated 
wall maps for educational purposes. 

  Klasse 28   Baby rattles; board games; card games; checkers 
games; chess games; children's educational games for 
developing literacy, cognitive and social skills; 
children's educational toys for developing literacy, 
cognitive and social skills; children's multiple activity 
toys; dominoes; educational card games; infant 
development toys; infant toys; jigsaw puzzles; memory 
games; mobiles for children; paper airplanes; paper 
dolls; party games; playing cards; playing cards and 
card games; puzzles; role playing toys in the nature of 
play sets for children to imitate real life occupations; 
chinese checkers as games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1607182 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202110461 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Moilas OY, Paakaripolku 1, 76850 NAARAJÄRVI, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery; doughs, batters, and mixes 
therefor; bakery products, tortillas, pasties, karelian 
pasties, pies, pita breads, buns, meat pies, pizzas and 
sandwiches; gluten-free flour and preparations made 
from cereals, bread, pastry and confectionery; gluten-
free doughs, batters, and mixes therefor; gluten-free 
bakery products, tortillas, pasties, karelian pasties, 
pies, pita breads, buns, meat pies, pizzas and 
sandwiches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1607365 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202110478 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAGMA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Voyetra Turtle Beach, Inc., 44 South Broadway, 4th 
Floor, NY10601 WHITE PLAINS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Gaming keyboards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1608447 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202110754 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.08.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording "CHARM" in stylized 

lettering above the word "IT" in stylized lettering 
followed by an exclamation point in stylized lettering, 
with the period in the exclamation point represented as 
a heart. 

(730) Innehaver: 
 High IntenCity Corp, 16-00 Pollitt Drive, NJ07410 FAIR 

LAWN, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Jewelry, namely, bracelets, necklaces, anklets, and 
jewelry items attached and to be attached thereto. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.03.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1611022 
(151) Int.reg.dato: 2021.06.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.06.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202111378 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.09.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

MPI 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Meeting Professionals International, 2711 LBJ 
Freeway, Suite 600, TX75234 DALLAS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Association services-namely, promoting the interests 

of meeting planners and the meeting planning and 
related industries. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1629036 
(151) Int.reg.dato: 2021.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202116338 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.02 
(300) Søknadsprioritet: 2021.03.15, US, 90579280 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the term "dBX" in blue which is 

above the term "SHIELD" in grey; a drawing of a shield 
with an "X" inside is to the left of the terms "dBX" and 
"SHIELD"; the outline of the shield is blue; the inside of 
the shield is white; the left side of the "X" in the shield 
consists of three blue lines; the right side of the "X" in 
the shield is grey. 

(730) Innehaver: 
 Control Components Inc., 22591 Avenida Empresa, 

CA92688 RANCHO SANTA MARGARITA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Valves of metal not being parts of machines; common 
metals and their alloys, unwrought or semi-wrought; 
manually operated valves made of metal; check valves 
made of metal not being machine parts; metal valves 
for controlling the flow of gases in pipelines, not being 
machine parts; metal valves for controlling the flow of 
fluids or liquids in pipelines not being machine parts; 
nozzles made of metal to control the flow of liquids and 
gases for commercial and industrial use; parts for all 
the aforesaid goods. 

  Klasse 7   Valves for machines; valves being parts of machines; 
hydraulic valves being parts of machines; pneumatic 
valves being parts of machines operated pneumatically; 
valve closure mechanisms, namely, pneumatic and 
hydraulic valve actuators; valves for use to control flow, 
pressure, temperature and liquid level, being parts of 
machines; pressure regulators being parts of machines; 
pressure reducers as parts of machines; pneumatic 
positioners being machine parts; positioners as parts of 
machines; control and regulatory apparatus, namely, 
valves for critical and severe service applications being 
machine parts; parts for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Valves, namely, stop valves, check valves, control 
valves, ball valves, level control valves, safety valves 
for regulating gas, safety valves for regulating water 
and fluids, isolation valves for gas pipes, control valves 
for use in pipes carrying liquids and gaseous 
substances, isolation valves for acidic and aggressive 
fluids, valves being part of nuclear power plant 
installations, valves being part of installations for 
chemical and petrochemical processing, valves being 
part of desalination plants, valves being part of oil 
purifying installations, valves being parts of gas 
purifying installations; pressure regulators for water 
installations; pressure controllers and regulators for oil 
and gas apparatus; valves for oil and gas apparatus; 
valves for use to control flow, pressure, temperature 
and liquid level in oil and gas pipelines; parts for all the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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(111) Int.reg.nr: 1634763 
(151) Int.reg.dato: 2021.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202117771 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.12.23 
(300) Søknadsprioritet: 2021.04.28, DE, 30 2021 107 

536.6 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Viessmann Climate Solutions SE, Viessmannstraße 1, 

35108 ALLENDORF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Burners, boilers and heaters, in particular heat pumps; 
heating, ventilating, air conditioning and air purification 
apparatus and installations, in particular air conditioning 
installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2022.02.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2022.03.07 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 320617 
(151) Reg.dato.: 2022.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2032.02.22 

(210) Søknadsnr.: 202202634 
(220) Inndato: 2022.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 EIRIK ENGEBRET JOHANSEN, BRAMERS VEI 23, 

1613 FREDRIKSTAD, Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 319070 
(210) Søknadsnr.: 202102689 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2021.12.13 

(540) Gjengivelse av merket 

ODA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; ikke-
medisinske tannpussemidler; parfymer, eteriske oljer; 
blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; 
Vaskemidler; blekemidler og andre midler for klesvask; 
midler til rengjøring, rensing, polering, pussing, 
flekkfjerning samt til sliping; luftoppfriskningspreparater; 
oppvaskmiddel; servietter/kluter impregnert med 
preparater og stoffer for rengjøring og polering; 
impregnerte kluter til rengjøring, støvtørking og 
polering; midler for rengjøring, mykgjøring, bleking og 
rensing av tekstiler og klær; midler for hånd-, hår-, og 
kroppsvask; velluktende oljer og vann; såper; hånd- og 
kroppsvaskemidler; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; 
hudpleieprodukter, deodoranter og antiperspiranter for 
personlig bruk; ansiktskrem, kroppskrem, håndkrem; 
ansiktsrens, kroppsrens; hårpleieprodukter, sjampo, 
balsam. 

  Klasse 9   Programvare; programvare for mobiltelefoner; 
programvare for webapplikasjoner; programvare for 
detaljhandel; programvare for lageropptelling; 
programvare for datautvinning; programvare for robot; 
programvare for e-handel og e-betaling; applikasjoner, 
nedlastbare; mobilapplikasjoner; 3d-stereoskopiske 
hodemonterte skjermer; vitenskapelige, nautiske, 
geodetiske, fotografiske, kinematografiske, 
audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, 
detekterings-, testings-, kontrollerings-, livrednings og 
undervisningsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; applikasjoner 
for handel, herunder elektronisk fjernhandel og salg av 
dagligvarer og digitale informasjonsprodukter; 
applikasjoner for transport- og lagringstjenester. 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
materialer for børstebinding; artikler til 
rengjøringsformål; råglass eller halvfabrikata av glass, 
unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og 
andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet 
og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, 

bearbeidete urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is [frossent vann]. 

  Klasse 32   Øl; ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-
virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier 
og -undersøkelser; fakturering; forretnings- og 
forbruksinformasjon - og rådgivning; innsamling av, og 
systematisering av informasjon for bruk i databaser; 
maskinell filbehandling, organisering av handels- og 
reklameutstillinger; administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; 
forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; 
promotering av tredjeparts varer og tjenester via data- 
og informasjonsnettverk; fasilitering av salg av varer og 
tjenester via data- og informasjonsnettverk; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); administrasjon av data-arkiver; 
datasøk i datafiler, for andre; presentasjon av varer 
gjennom medier, for detaljsalg; 
prissammenligningstjenester; on-line annonsering på 
datanettverk; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flyveblad og vareprøver; rådgivning 
om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse 
og om forretningsprofilering; rådgivning om og 
formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer 
samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; 
handel, herunder elektronisk fjernhandel og salg av 
dagligvarer og digitale informasjonsprodukter, 
matvarer, husholdningsartikler, parfymeriprodukter; 
salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, 
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, 
geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett; salg av kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel 
og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; 
salg av jordbruks-hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, 
friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; salg av 
øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; salg av 
tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av 
husholdningsartikler, husholdningsredskaper og 
kjøkkenredskaper, kammer og svamper, børster (ikke 
malepensler), materialer for børstebinding, gjenstander 
til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og 
keramikk; salg av blekemidler og andre midler for 
klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning 
samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. 
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(730) Innehaver: 
 KOLONIAL.NO AS, Solheimveien 3, 1461 

LØRENSKOG, Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

 Innsiger: 
 Ada Health GmbH, Adalbertstrasse 20, 10997 

BERLIN, Tyskland 
 Innsigers fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 6604 St. 

Olavs Plass, 0129 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.02.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 319015 
(210) Søknadsnr.: 202109446 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2021.12.06 

(540) Gjengivelse av merket 

NORØ 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 1   Bindemiddel til fliser; tetningsmasse [kjemikalier] for 
fliser; sement for festing av fliser; lim for keramiske 
fliser; klebemidler for bekledningsfliser; lim for 
gulvfliser; bindemidler for gulv, innvendig tak og 
veggfliser; flekkforebyggende kjemikalier til bruk på 
myke møbler og inventar; kitt [fyllmasser]; kitt, fyllstoffer 
og masser for bruk i industrien; støpemasse for 
elektriske eller elektroniske komponenter; 
deigstøpemasse; sparkelmasse for bruk av rørleggere 
ved forsegling av toaletter. 

  Klasse 3   Rengjøringspreparater for bruk på fliser; vaskemiddel 
for møbler; rensemidler for tekstiler; vaskemidler for 
tekstiler; rengjøringsmiddel for rensing av avløpsrør; 
toalettrengjøringsmidler; avløpsrens for servanter. 

  Klasse 4   Midler for bevaring av fliser [olje]; oljer for tekstiler; 
industrielle oljer for smøring av overflater. 

  Klasse 6   Fliser av metall; panel av metall; panelstifter; 
panelbord av metall; isolerte paneler av metall for 
vegger; kantlister av metall; tetningslister av metall; 
glasslister av metall; metallplater; metallbyggeplater 
med isolerende egenskaper; beslag av metall for 
møbler; brannsikre metallskap [andre enn møbler]; 
badekarhåndtak av metall; rør, ledninger og slanger og 
beslag dertil, inkludert ventiler, av metall; 
avfallsbeholder av metall; håndklekroker av metall; 
håndkleholdere av metall; toalettpapirdispensere, 
fastmonterte, av metall. 

  Klasse 7   Rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; 
hagemaskiner; hageredskaper [maskiner]; elektrisk 
drevne hageslangetromler; elektriske vaskemaskiner; 
vaskemaskiner til husholdningsbruk; oppvaskmaskiner. 

  Klasse 9   Paneler med trykknapper (elektrisk -); brannslanger; 
lekkasjedetektorer; vekter. 

  Klasse 11   Dusjpaneler; badekar; mikroboblegeneratorer for 
badekar; overløp til badekar; avløpsutstyr til badekar; 
dreneringsbeslag for badekar; tilpassede bekledninger 
til badekar; reguleringsventiler for badekar 
[sanitærinnredning]; vanndyser for bruk i badekar; 
dyser til apparater for badekar; badekarvegger; 
badekarkraner; badekarfôringer; badekarsavløpsrør; 
badekarvegger; deksler for barnesikring av 
badekarkraner; vannfiltreringsmembraner; dusjslanger; 
vannspreder for hage [automatisk]; hagedusjer; 
apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; vifter for klimaanlegg; 
vifter til hjemmebruk; vifter [deler av 
airconditioninstallasjoner]; blandebatterier; 
håndklevarmere; oppvarmede håndklestativ; 
dusjenheter; dusjkabinett; dusjer; dusjhoder for vask 
(vvs-tilbehør); sanitæravløp for dusjer; kjøkkenvasker; 
varmtvannsberedere for vasker; servantskap med 
innebygget servant [koblet til vannforsyningen]; 

avløpsrør for servanter; kraner til servanter; 
bunnventiler for servanter; armaturer for servanter; 
søylekraner til servanter; blandebatterier for 
servanter[kraner]; vaskeservanter [del av 
sanitærinstallasjon]; veggmonterte avløpsrør for 
vaskeservanter; fleksible rør som en del av 
rørinstallasjoner for vaskeservanter; vannkraner for 
vaskeservanter; betjeningshåndtak for toalettsisterner; 
vannreguleringsventiler [nivåkontrollering] for sisterner; 
toalettsetelokk; toalettinstallasjoner; toaletter 
inneholdende cisterner; toaletter tilpasset for bruk av 
funksjonshemmede; spylehåndtak for toaletter; 
spyleknapper for toaletter; toalettseter [deler av 
sanitærinnredning]; hygieniske beskyttelsestrekk for 
toalettseter; bideer; veggmonterte avløpsrør for bidet; 
armaturer for bideter; kraner for bideer; urinaler 
[sanitærinnretninger]; spylemekanismer for urinaler; 
sterilisatorer for urinaler; automatiske 
spyleinstallasjoner for urinaler; tørketrommel [tørking, 
oppvarming]. 

  Klasse 17   Isolerende fliser; isolerende vanntette fliser; 
tetningsmidler for panelfuger; brannsikre isolerte 
paneler; polystyrenpaneler for isolasjon; 
lydisolasjonspaneler laget av ikke-metalliske materialer; 
komposittpaneler med isolerende egenskaper; 
halvbearbeidet gummi i form av lister; tetningslister; 
støydempende gummilister; plater for isolasjonsformål; 
lydabsorberende plater; lydisolerte plater for 
bygningsbruk; plast i form av plater, filmer, blokker, 
stenger og rør; gummiplater; kitt for tetting av 
forbindelsesledd; isolerende kitt; tetningslister i form av 
kitt; membraner og halvbearbeidede syntetiske 
filtreringsmaterialer; isolerende vanntette membraner; 
tetningsmembraner (ikke-metallisk -); slanger, ikke av 
metall, for landbruksformål; fleksible rør og slanger og 
deler dertil, inkludert ventiler, og deler til stive rør, ikke 
av metall; koblinger, ikke av metall, for brannslanger; 
gummiartikler til bruk ved tilkobling av rør; isolasjon av 
syntetisk materiale for termisk beskyttelse av 
tilkoblinger; rørtilkoblinger, ikke av metall [deler av stive 
vannrør]; tetningsmidler for bruk for å forhindre lekkasje 
fra rør; rørforsegling for å forhindre lekkasjer; kjemiske 
komponenter for tetting av lekkasjer; kjemiske 
sammensetninger for hindring av lekkasjer; 
tetningsmidler for reparasjon av lekkasjer i 
vannkjølesystemer; tetningsmaterialer for å stoppe 
lekkasjer fra vanntanker. 

  Klasse 19   Fliser, ikke av metall; brannsikre fliser; panel, ikke av 
metall; panellister av ikke-metalliske materialer; 
belegningssteiner for veggpaneler; ikke-metalliske 
dekorative lister; trelister; gulvlister ikke av metall; ikke-
metalliske plater for vanntetting; ikke-metalliske 
brannsikre plater og paneler for konstruksjon; laminerte 
plater for bruk i bygging (ikke av metall); 
vannbestandige plater og paneler, ikke av metall, for 
konstruksjon; dekkplater (ikke-metalliske -); 
bygningsplater, ikke av metall; fuktsperremembraner 
laget av syntetiske plastmaterialer. 

  Klasse 20   Speilfliser; bordpaneler; møbelpaneler; 
rominndelingspaneler [møbler]; bakpaneler [deler av 
møbler]; lister for speil; møbellister; bordplater; 
benkeplater [møbler]; møbler, speil, bilderammer; 
vaskeservant [møbler]; baderomsinnredning [møbler]; 
oppbevaringskurver [møbler]; oppbevaringsenheter 
[møbler]; baderomsinnredning [møbler]; frittstående 
håndklestativer [møbler]; keramiske håndtak for 
møbler; ikke-metalliske kroker til møbler; beslag for 
møbler, ikke av metall; dekorative veggplater [møbler], 
ikke av tekstil; gjennomsiktige dører av glass til møbler; 
hylledelere (ikke metalliske) som deler av møbler; 
keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler; 
kleshengere, klesstativ [møbler] og knagger for klær; 
baderomsmøbler; badekar av plast; bærbare babyseter 
for bruk i badekar; badekarstoler; badekarhåndtak, ikke 
av metall; badekarstang, ikke laget av metall; ikke-
metalliske endetilkoblinger for rør [annet enn for 
husholdnings- eller kjøkkenbruk]; dusjpropper, ikke av 
metall eller gummi; dusjseter; dusjforhengstenger; 
dusjstenger; dusjforhengkroker; dusjforhengringer; 
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dusjstoler; servantskap; toalettskap. 
  Klasse 21   Dekorative keramiske fliser, ikke for bygningsformål; 

fargede glassplater [ikke for bygging]; modifiserte 
glassplater [ikke for bygging]; kluter for møbler; 
badekarbørster; babybadekar; rengjøringsartikler; 
rengjøringsvotter av tekstil; rengjøringsredskaper 
[håndredskap]; artikler for rengjøringsformål; 
skittentøyskurver; skittentøysbeholdere for 
husholdningsformål; munnstykker for slanger; dyser for 
slanger; avfallsbeholdere; børster; kammer og 
svamper; håndklestenger; holdere til dusjgeléer; 
dispensere for dusjgeléer; dusjhyller; toalettrullholder; 
toalettbørster; toalettrullstativer; toalettmapper; bokser 
tilpasset toalettsaker. 

  Klasse 24   Tekstiler til møbler; vevde stoffer til møbler; tekstiler 
og erstatninger for tekstiler; dusjforheng av tekstiler 
eller plast; baderomstekstiler; trekk til toalettlokk; trekk 
til toalettseter. 

  Klasse 27   Fliser av linoleum; teppefliser; korkfliser; 
baderomsfliser [tepper]; bakbelegg til teppefliser; 
dusjmatter. 

 
(730) Innehaver: 

 VVS NORGE EMV AS, Innspurten 9, 0663 OSLO, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 AWA NORWAY AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Noro AB, Box 525, 30180 HALMSTAD, Sverige 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2022.02.17 
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Avgjørelser etter innsigelser 

Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 

(111) Reg.nr.: 1467074 
(210) Nasj. ref.nr: 201906795 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2020.01.20 
(540) 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester:
9 Computer programs [downloadable software];
computer software downloaded from the internet;
computer software applications, downloadable; interfaces
for computers; downloadable graphics for mobile phones;
all the above for operating or delivering goods and
services limited to transportation services, transport
network, vehicles (including sale, rental, servicing,
parking and recharging of vehicles), mobility, delivery
services, financial and insurance services, rental services
related to transportation, storage, accommodation and
real estate; computer application software for mobile
telephones; mobile applications for booking taxis;
magnetic data carriers, recording discs; laser discs;
DVDs; digital recording media; cash registers; calculators;
data processing equipment; computers; software;
computer operating programs, recorded.
35 Advertising for advertising support limited to
transportation vehicles, transportation network
equipment, delivery of goods and vehicle rental; business
management; clerical services; business intermediary
and advisory services in the field of selling products and
rendering services in the field of transportation, transport
network, delivery of goods and vehicle rental; price
comparison services; tariff information and advisory
services; procurement of contracts [for others];
administrative processing of purchase orders; telephone
order-taking services for others; ordering services for third
parties; data processing; compilation of computer
databases; systemization of information into computer
databases; updating and maintenance of data in
computer databases; data search in computer files for
others; providing business information, also via Internet,
the cable network or other forms of data transfer in the
field of transportation, transport network, delivery of
goods and vehicle rental; business analysis in the field of
transportation, transport network, delivery of goods and
vehicle rental; preparing business reports in the field of
transportation, transport network, delivery of goods and
vehicle rental; economic information services for business
purposes; provision of sales analyses; business statistical
information services; market studies in the field of
transportation, transport network, delivery of goods and
vehicle rental; market reporting services in the field of
transportation, transport network, delivery of goods and
vehicle rental; arranging of commercial and business
contacts; loyalty, incentive and bonus program services;
provision of advertising space, time and media for
advertising support limited to transportation vehicles,
transportation network equipment, delivery of goods and
vehicle rental.
39 Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement; taxi transport; arrangement of taxi
transport; transportation information; computerised
reservation services relating to the carriage of
passengers; transport brokerage; computerised transport
information services; computerised information services
relating to the carriage of passengers; computerised
information services relating to travel reservations;

provision of information relating to travel routes; vehicle 
rental. 
42 Scientific and technological services; industrial 
analysis and research services; design and development 
of computer hardware; software design and development; 
software as a service [SaaS]; rental of computer software 
and programs; rental and maintenance of computer 
software; providing temporary use of on-line non-
downloadable software; data warehousing; rental 
services relating to data processing equipment and 
computers; providing information, advice and consultancy 
services in the field of computer software; advisory 
services relating to man-machine interfaces for computer 
software for operating goods and services limited to 
transportation services, transport network, delivery of 
goods and vehicle rental; advisory services relating to the 
rental of computers or computer software. 

(730) Innehaver:
Bolt Technology OÜ, Vana-Louna tn 15, 10134,
TALLINN, EE

(750) Innehavers fullmektig:
PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166, OSLO, NO
Innsiger:
BOLT COMMUNICATION AS, Fornebuveien 33, 1366,
LYSAKER, NO
Innsigers fullmektig:
DEHNS NORDIC AS, Fornebuveien 33, 1366,
LYSAKER, NO
Avgjørelse:
Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet.
Grunnlaget for dette er at innehaveren har begrenset
varefortegnelsen.

(111) Reg.nr.: 1475541 
(210) Nasj. ref.nr: 201908961 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2021.02.15 
(540) 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(511) Varer og/eller tjenester:
5 Dietetic foodstuffs, beverages and substances
for medical and clinical use; food and food substances for
babies; lacteal flour for babies; powdered milk for babies;
food preparations for infants; food for infants; foods and
food substances for medical use for children and the ill,
including food and dietary substances marketed for
infants and young children with cow's milk protein allergy,
multiple allergies and food intolerances and other
conditions presenting a gastrointestinal disorder;
foodstuffs and food substances for medical use for
nursing mothers; nutritional supplements for medical use
for pregnant women and breastfeeding mothers;
nutritional supplements; dietetic supplements for medical
use; nutritional and dietetic supplements for medical use;
vitamin preparations, mineral-based preparations; dietary
fibers; vitamins; vitamin preparations and substances;
nutritional and food supplements.
29 Milk; dairy products; milk substitutes; milk
beverages, milk predominating; milk-based beverages
containing cereals and/or chocolate; yogurts; soy milk;
powdered milk; evaporated milk; beverages and food
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products based on dairy products enriched with dietetic 
and/or nutritional elements. 

(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé S.A., 1800, VEVEY, CH

(750) Innehavers fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO,
NO
Innsiger:
Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, IL60064-
6008, ABBOTT PARK, US
Innsigers fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO
Avgjørelse:
Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet.
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201612377
(540) Gjengivelse av merket

NORGE I ET NØTTESKALL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

39 Organisering av cruisefart, organisering av
reiser, passasjertransport inkludert tog-, buss- og
båttransport, reiseledervirksomhet, plassreservering
(transport), turistbesøk (sightseeing), utleie av
turistbusser, utleie av vogner.
43 Hotellreservering, formidling av midlertidig
losji (hoteller, pensjonater), reservering av midlertidig
innkvartering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter,
turisthytter.

(731) Søker:
Norges Statsbaner AS, Schweigaards gate 23, 0191,
OSLO, NO

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2016.10.24
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2021.05.03):
Ordmerket «NORGE I ET NØTTESKALL»
nektes registrert for samtlige tjenester
i de to klassene 39 og 43.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.07.05
Klagenemndas avgjørelse av 2021.11.22:
Klagen forkastes.

(210) Søknadsnr.: 201813071
(540) Gjengivelse av merket

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4 Natural gas; liquefied natural gas; fuels;
gaseous and liquid fuels; crude oil; oil derivative
products; non-chemical additives to fuel; compressed
natural gas (CNG); liquefied natural gas (LNG).
35 Retail sale of natural gas, liquefied natural
gas, gaseous and liquid fuels, crude oil; mediation in the
conclusion of commercial transactions and agreements
for others in the field of gas distribution and storage;
providing commercial information; information and
consultancy services referred to tariffs; market analysis.
37 Construction services; repair of gas supply
systems; repair of pipeline systems; installation of
pipeline systems; installation of devices for gas supply
and for gas distribution; installation of pipeline systems
for transmission of liquids; construction, installation,
maintenance and repair of infrastructure for gas
transportation, including liquefied gas terminals and
pipelines; services of repair and maintenance of
machinery for mining, quarrying and construction and
consultancy and maintenance relating thereto; services
in the field of mining extraction; services of installation
and repair of heating, gas and ventilation installations;
services of vehicle maintenance and repair; services of
petrol stations and autogas stations; extraction of crude
oil and natural gas; services of construction and
maintenance of pipelines and gas pipelines;
construction services for linear structures, pipelines,
electricity lines, electric tractions and telecommunication
supply lines; consultancy with respect to the above
services.
39

Supply services for others in the field of energy; 
storage, transmission and distribution of natural gas, 
liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil; 
services of transport and storage of goods; services of 
distribution and transport of fuel, energy, heat, natural 
gas, liquid gas; crude oil derivatives and gas 
derivatives; pipeline transport services; services of 
tankless storage of natural gas and underground waste 
storage. 
42 Research and scientific and technical 
services and design relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; engineering services; 
engineering services in the field of gas transport, supply 
of gas, heat and energy and the use of natural gas; 
technical project preparation; technical consultancy 
concerning transport and storage of gases and liquids; 
energy consulting; services related to research, 
research studies and scientific and technical expertise 
and engineering, construction and technological design; 
urban planning services. 

(731) Søker:
Operator Gazociagów Przesylowych GAZ-SYSTEM SA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337, WARSZAWA, PL

(740) Fullmektig:
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN,
NO
Søknad inngitt:
2018.10.04
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2021.04.30):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i
Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.06.30
Klagenemndas avgjørelse av 2021.11.17:
Klagen forkastes.

(210) Søknadsnr.: 202001437
(540) Gjengivelse av merket

Det Norske Måltid 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

41 Tilrettelegging og utførelse av konkurranser 
innen mat og drikke; organisering av konkurranser 
innen mat og drikke; arrangering av matfestivaler; 
undervisning innen mat og drikke.

(731) Søker:
MORIL AS, Postboks 8034, 4068, STAVANGER, NO

(740) Fullmektig:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068,
STAVANGER, NO
Søknad inngitt:
2020.01.30
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2021.05.12):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.07.08
Klagenemndas avgjørelse av 2021.11.17:
Klagen forkastes.
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Merkeendringer 

I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger.

(111) Reg.nr.: 214912 
(151) Reg.dato.: 2002.06.27 
(180) Reg. utløper: 2022.06.27
(210) Søknadsnr.: 200200239
(220) Inndato: 2002.01.17 
(540) Gjengivelse av det nye merket:

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver:
Kristiansund Karosseri AS, Verkstedveien 1 C, 6517,
KRISTIANSUND N, NO

(740) Fullmektig:
NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika,
0110, OSLO, NO

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37 Reparasjonsvirksomhet; oppretting av 
karosseriskader på kjøretøyer. 

(450) Kunngj. reg. dato: 2002.07.22
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1115364 
(210) Søknadsnr.: 201205424 
(151) Reg.dato: 2012.01.30 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.01.30 

(220) Inndato: 2012.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

CRU GLOBAL 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Campus Crusade for Christ Inc, 100 Lake Hart Drive-

3500 Attn: General Counsel's Office IP Team, 
FL32832-0100 ORLANDO, USA 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Pre-recorded CDs, DVDs, downloadable MP3 files, 

music and sound recordings, audio discs, 
downloadable pod casts, downloadable online 
discussion boards, featuring and dealing with religion, 
spiritual, cultural, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing 
character, and building and strengthening relationships; 
downloadable electronic publications, namely, articles, 
newsletters, books, and manuals, featuring and dealing 
with religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and building and strengthening relationships. 

  Klasse 16   Paper goods and printed matter, namely, books, 
pamphlets, booklets, brochures, leaflets, magazines, 
newsletters, bookmarks, training manuals, printed 
teaching materials and instructional guides, featuring 
and dealing with religion, spiritual, cultural, and 
religious issues and values, achieving personal spiritual 
growth, developing character, and building and 
strengthening relationships. 

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences not relating to business, workshops, and 
weekly meetings not relating to business, in the fields 
of religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening 
relationships, and distribution of course materials in 
connection therewith, none of the foregoing for 
undergraduate credit; educational services, namely, 
providing educational materials on-line and via email, 
namely, on-line articles, newsletters, manuals, and 
documents featuring and dealing with religion, spiritual, 
cultural, and religious issues and values, achieving 
personal spiritual growth, developing character, and 
developing and strengthening relationships, none of the 
foregoing for undergraduate credit; educational 
services, namely, providing instruction, in the fields of 
religion, spiritual, cultural, and religious issues and 
values, achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening 
relationships via a global computer network, none of 
the foregoing for undergraduate credit; entertainment 
services, namely, continuing biblically-based programs 
about religion, spiritual, cultural, and religious issues 
and values, achieving personal spiritual growth, 
developing character, and developing and 
strengthening relationships provided through radio 
broadcasts, all of the foregoing provided by an 
international faith-based mission and relief organization 
and none of the foregoing provided by a university or 
college. 

  Klasse 45   Evangelistic and Christian ministerial services directed 
towards college students; religious services, namely, 
providing ministerial, missionary, evangelical and 
counseling services featuring and dealing with religion, 
spiritual, cultural, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing 

character, and developing and strengthening 
relationships; evangelistic and ministerial services, 
namely, conducting spiritual retreats that assist 
individuals in achieving spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening 
relationships; providing information in the fields of 
religion, spiritual, and religious issues and values, 
achieving personal spiritual growth, developing 
character, and developing and strengthening 
relationships via a global computer network, all of the 
foregoing provided by an international faith-based 
mission and relief organization and none of the 
foregoing provided by a university or college. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1121949 
(210) Søknadsnr.: 201207787 
(151) Reg.dato: 2011.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.12.21 

(220) Inndato: 2012.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOUTZEN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 AHAU Gele Zon Holding B.V., Stukkenlaan 5, 1272NW 

HUIZEN, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear; bath, swim and 
sports wear, lingerie and belts; baby and children's 
clothing; layettes; raincoats; costumes and women's 
suits; ski clothing; winter clothing; ski boots; socks; 
gloves; scarves; wedding gowns and bridal clothes. 

  Klasse 41   Entertainment; services of models; relaxation, 
education, providing of training and teaching; coaching 
of models (education), providing education, training, 
courses and workshops; entertainment, sporting and 
cultural activities; organizing, producing, presenting and 
executing events, including competitions, contests, 
games, quizzes, fun days, exhibitions, sporting events, 
shows, fashion shows, road shows, musical, dance and 
entertainment shows, theatrical performances, live 
performances, entertainment programmes, television 
and radio programmes, concerts, music, film, sound 
and image recording, including through radio and 
television, or otherwise through interactive media, 
including the Internet, organizing musical and 
recreational events including dance and house parties; 
services of performing artists including the arranging of 
concerts; services of disc jockeys, artists and dancers; 
publication, publishing and rental of books, magazines 
and other printed matter; agency, modelling work 
aforesaid services, among others provided through a 
worldwide computer network and other (interactive) 
communication networks, including the Internet. 
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(111) Reg.nr.: 1275490 
(210) Søknadsnr.: 201514865 
(151) Reg.dato: 2015.10.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.10.07 

(220) Inndato: 2015.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

ANDROID TV 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN AS, Postboks 7086 St. 

Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Communication services, namely, transmitting, 
receiving, streaming, and broadcasting of text, images, 
audio, video and data via mobile phones, smartphones, 
portable electronic devices, portable digital devices, 
tablets, computers, TVs, TV receivers, and set-top-
boxes; streaming of audio, visual and audiovisual 
material via the Internet or other computer or 
communications network; telecommunications services, 
namely, providing access to online directories, 
databases, current events websites and blogs, and on-
line reference materials; providing access in the nature 
of providing telecommunication connectivity services to 
electronic devices for the transfer of images, 
messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among mobile devices, smart devices, portable 
electronic devices, portable digital devices, tablets, 
computers, TVs, TV receivers, set-top-boxes and 
computer game machines; telecommunication services, 
namely, transmission of podcasts and webcasts; 
internet broadcasting services; broadcasting services 
and provision of telecommunication access to films and 
television program provided via a video-on-demand 
service. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1396698 
(210) Søknadsnr.: 201804735 
(151) Reg.dato: 2017.12.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.12.22 

(220) Inndato: 2018.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Eco Project LLC, 660 4th Street, # 193, CA94107 SAN 

FRANCISCO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for use in electronically 
transmitting, receiving, storing, and sending digital 
currency, virtual currency, digital tokens, and digital 
assets, and managing payments and exchange 
transactions involving digital currency, virtual currency, 
digital tokens, and digital assets; computer software for 

use in connection with the electronic storage, 
transmission, presentation, verification, authentication, 
and redemption of incentives and special offers; 
computer software for use in connection with consumer 
loyalty programs. 

  Klasse 38   Electronic transmission of currency via computer 
terminals, electronic devices, and a global 
communications network. 

  Klasse 41   Providing resources, namely, non-downloadable 
publications in the field of digital currencies, via a 
website. 

  Klasse 42   Providing temporary use of online non-downloadable 
cloud-based software for use in electronically trading, 
transmitting, receiving, storing, and sending digital 
currency, virtual currency, digital tokens, and digital 
assets, and managing payments and exchange 
transactions involving digital currency, virtual currency, 
digital tokens, and digital assets. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1423333 
(210) Søknadsnr.: 201812093 
(151) Reg.dato: 2018.03.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.03.07 

(220) Inndato: 2018.09.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

GHOST OF TSUSHIMA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment LLC, 2207 

Bridgepointe Parkway, CA94404 SAN MATEO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Video game software. 
  Klasse 16   Picture books. 
  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable game 

software. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1456480 
(210) Søknadsnr.: 201903957 
(151) Reg.dato: 2019.01.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.01.10 

(220) Inndato: 2019.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

PxG 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse 

42, 76646 BRUCHSAL, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Gearboxes; reduction gears; servo gears; right-angle 
gear units; variable-speed gear units; industrial gear 
units; planetary gears; all abovementioned goods other 
than for land vehicles and parts of all aforesaid goods, 
included in this class; all of the foregoing goods being 
marketed and sold exclusively to manufacturing 
businesses (not end consumers for their private use); 
all aforementioned goods as parts of machines in the 
field of industrial drive and automation technology 
automation technology. 
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(111) Reg.nr.: 1464654 
(210) Søknadsnr.: 201906137 
(151) Reg.dato: 2018.11.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.11.07 

(220) Inndato: 2019.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 DTN, LLC, 9110 W. Dodge Road, Suite 200, NE68114 

OMAHA, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for use in displaying, managing, 
storing, tracking, distributing and analyzing news, 
information, data, weather information and forecasts, 
market prices, commodity prices, commentary, and 
survey results in the fields of agriculture, agribusiness 
and energy; computer software for use in managing 
business operations and managing and tracking 
inventory, production, market positions, purchases and 
sales in the fields of agriculture and agribusiness; 
computer software for use in displaying and tracking 
weather information and forecasts in the fields of 
aviation, construction, transportation, sports and public 
safety; cameras for use with insect traps, namely, 
internet-enabled cameras for use in detecting, 
distinguishing, counting and reporting insects; software 
for use in managing, tracking and monitoring crop 
production, use of pesticides and the presence of 
insects. 

  Klasse 16   Printed periodical publication providing news and 
information of interest to farmers and livestock 
producers. 

  Klasse 21   Insect traps; insect traps containing a camera 
integrated into the insect trap. 

  Klasse 35   Providing business information, data analysis, and 
market research surveys to those in the agriculture, 
agribusiness and energy fields; providing an online 
marketplace for buyers and sellers of agricultural 
inputs, agricultural outputs, commodities and fuels. 

  Klasse 36   Providing financial and financial market news, 
information, and information in the form of pricing and 
quotes to agricultural producers, fuel suppliers and fuel 
producers; online brokerage in the field of agricultural 
goods and commodities; providing stock/securities 
market news and information for those in the 
agriculture, agribusiness and energy industries; 
providing financial news and information, and data in 
the form of commodity quotations to those in the 
agriculture, agribusiness, and energy industries. 

  Klasse 38   Communication and data transmission services, 
namely, streaming of data and video featuring 
customizable news, information, weather information 
and forecasts, market prices and commodity prices 
related to agriculture. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in displaying, managing, storing, 
tracking, distributing and analyzing news, information, 
data, weather information and forecasts, market prices, 
commodity prices, commentary and survey results in 
the fields of agriculture, agribusiness and energy; 
providing temporary use of non-downloadable software 
for use in displaying and tracking weather information 
and forecasts in the fields of aviation, construction, 
transportation, sports and public safety; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
managing business operations and management and 
tracking inventory, production, market positions, 
purchases and sales in the fields of agriculture, 
agribusiness and energy; weather forecasting, 
reporting and information services; design and 

development of software for agriculture; providing 
weather information and forecasts. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1469342 
(210) Søknadsnr.: 201907332 
(151) Reg.dato: 2019.04.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.04.16 

(220) Inndato: 2019.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE WHEEL OF TIME 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Bandersnatch Group, Inc., 129 Tradd Street, SC29401 

CHARLESTON, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable e-books in the nature of novels; audio 
books in the nature of novels. 

  Klasse 16   Series of fiction works, namely, novels and books; 
comic books; graphic novels; artwork, namely, posters 
and printed works on paper. 

  Klasse 25   Clothing, namely, T-shirts and costumes based on 
characters from a fantasy book series. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1479885 
(210) Søknadsnr.: 201910141 
(151) Reg.dato: 2018.12.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.12.07 

(220) Inndato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEGWAY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Segway Inc., 14 Technology Drive, NH03110 

BEDFORD, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Pumps as parts of machines, motors and engines; 
electric generators; industrial robots. 

  Klasse 9   Humanoid robots with artificial intelligence; laboratory 
robots; electric batteries; electrical and electronic 
burglar alarms; protective helmets; gloves for protection 
against accidents; sunglasses; downloadable computer 
operating programs; downloadable computer game 
programs; protective clothing especially made for use 
for wear by motorists for protection against accident or 
injury; apparatus for lighting, namely, lamp housings. 

  Klasse 12   All-terrain vehicle; four-wheeled motor vehicle; 
motorcycles; motorized, electric-powered, self-
propelled, self-balancing, wheeled personal mobility, 
transportation device; bicycles; robotic transport 
vehicles; motors and engines for land vehicles; antitheft 
alarms for vehicles; security alarms for vehicles; motor 
scooters; self-balancing two-wheeled electric scooters; 
electric bicycle; kick scooter; tires. 

  Klasse 18   Umbrella; luggage; tote bags; reusable shopping 
bags. 

  Klasse 25   Clothing, namely, tops, shirts, T- shirts, tank tops, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, knit shirts, jerseys, 
headwear, caps being headwear, hats, pants, 
accessories in the nature of gloves and socks, 
footwear, shoes, jackets, coats, and bottoms. 

  Klasse 28   Knee pads for athletic use; toy scooters; roller skates; 
batting gloves; toy vehicles; toy robots; skateboards. 

  Klasse 37   Vehicle repair and maintenance; maintenance and 
repair of transportation devices and related equipment 
and accessories. 

  Klasse 39   Vehicle rental; leasing and rental of transportation 
devices and vehicles; transportation services, namely, 
vehicle sharing services, namely, providing temporary 
use of land vehicles, all-terrain vehicles, motor 
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vehicles, motorized wheeled personal mobility 
transportation devices, bicycles, robotic transport 
vehicles, and scooters; transportation services, namely, 
transportation of passengers by land vehicle; 
transportation services, namely, arrangement of 
transport for others; transportation services, namely, 
storage and delivery of transportation devices; leasing 
and rental of electric bicycles, motorized bicycles and 
motorized, self-propelled, wheeled personal mobility 
devices, namely, mobility scooters, utility carts, 
chariots, patrollers and related equipment and 
accessories; electric scooter rental for transportation 
purposes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1498412 
(210) Søknadsnr.: 201915227 
(151) Reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.04.26 

(220) Inndato: 2019.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 KUMON INSTITUTE OF EDUCATION CO., LTD., 5-6-

6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 532-8511 OSAKA, 
Japan 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Pre-recorded electronic and digital media; CD-ROMs 

bearing sound or visual recordings; pre-recorded 
compact discs; pre-recorded cassette tapes; pre-
recorded mini-discs; pre- recorded video tapes; pre-
recorded digital video discs; pre-recorded high-capacity 
optical discs using a blue-violet laser; pre-recorded 
memory cards; pre-recorded USB flash drive; recorded 
computer programs; optical apparatus and instruments 
including biological microscopes and magnifying glass; 
electronic books (downloadable); electronic 
newspapers (downloadable); electronic worksheets 
(downloadable); electronic study papers, research 
papers, academic articles (downloadable); audiovisual 
teaching apparatus; measuring or testing machines and 
instruments including thermometers and hygrometers; 
sound reproduction apparatus; sound recording 
apparatus; portable computers and tablet computers for 
use in education; educational computer software; 
magneto-optical pens; electronic pens; touch-pads; 
computer software; apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images; 
CD players; DVD players; players for high-capacity 
optical discs using a blue-violet laser; MP3 players; 
cassette tape players; video players; CD recorder; DVD 
recorders; recorders for high-capacity optical discs 
using a blue-violet laser; MP3 recorders; cassette tape 
recorders; video recorders; CD-ROMS bearing sound 
and visual recordings featuring self-learning math and 
language programs; pre-recorded compact discs, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded digital video 
discs all featuring math and language instruction for 
self-learning; recorded computer programs for use in 
math and language instruction; video cassettes; audio 
cassette recorders; cassette players; photographic, 
optical apparatus and instruments for education; 
educational computer software for home, namely 
exercise computer software for self-taught learning; 
video disc players; portable CD players; pre-recorded 
optical discs; optical disc players; optical disc 
recorders; electric communication apparatus and 
instruments for education; photographic apparatus and 
instruments for education; optical apparatus and 
instruments for education; recorded computer 
programs for educational purposes including computer 

programs for the purpose of facilitating or assisting self-
learning; electronic study papers (downloadable); 
compact disc cases; headphones; headphone pads; 
rechargeable batteries; AC adapters; parts and fittings 
for all the above. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; paper, including printed 
worksheets, memo paper, name card paper; instruction 
and teaching materials (except apparatus); stationery; 
printed matter; calculating tables; note books; pencils, 
including sharpened pencils; pens, including ball point 
pens; writing brushes; signing pens; felt writing pens; 
pen holders; pen cases; boxes for pens; pencil 
sharpeners, non-electric; erasers, including rubber 
erasers; cards for memorizing words; illustrated cards 
for education to memorize words; labels, not of textile; 
stickers; pennants of paper; envelopes (stationery); 
pads (stationery), including memo pads, writing pads; 
bookmarkers; loose-leaf binders; document files for 
stationery purposes; ink reservoirs; folders for papers; 
blackboards, including magnetic blackboards; boxes, 
namely, corrugated cardboard boxes, box of paper; 
bags of paper for packaging; bags of plastic for 
packaging; calendars; hand writing specimens for 
copying; books, booklets, writing or drawing books; 
magazines; periodicals; catalogues; printed documents 
for studying at home, namely, worksheets and exercise 
materials for self-taught learning; pamphlets; posters; 
hand books (manuals); newsletters; animal and plant 
models [ornaments] of paper; animal and plant models 
[ornaments] of cardboard; animal and plant models for 
educational purposes; models for study; printed 
calculating tables; booklets in the field of math and 
language education; magazines in the field of math and 
language education; home study worksheets (printed) 
and study guides for students; printed instruction and 
teaching materials in the field of math and language; 
home study paper, printed; printed papers, including 
home study paper; teaching materials in the form of 
card for education; alphabet boards as English learning 
materials; flashcards; ink; staplers (stationery), non-
electric; photograph stands; paper; mechanical pencils; 
plastic document folders; poly bags for shopping. 

  Klasse 28   Toys, games and playthings including wooden toys, 
toy sets, building blocks (toys), paper toys, plastic toys, 
toys for education; wooden toys; toy sets; building 
blocks (toys); paper toys; plastic toys; toys for 
education; games for education; playing cards; jigsaw 
puzzles; card games; educational card games; tabletop 
games; board games including magnetic number board 
games; plastic toys, namely, yo-yos and flying disks; 
magnetic number and alphabet board games; playing 
toys; toys, including wooden toys, building blocks 
(toys), paper toys, plastic toys, toys for education; 
games for educational purposes; magnetic number 
board games; toys, games and playthings including 
wooden toys; games of education; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; Korean playing cards. 

  Klasse 35   Business management and organization consulting; 
business management assistance; business 
information services; professional business 
consultancy; marketing research; providing business 
management guidance to franchised learning service 
centers; providing business operational guidance to 
franchised learning centers; advertising; providing 
business information in the field of education; 
franchising services, namely, offering business 
assistance in the establishment and operation of 
franchised learning centers; retail services or wholesale 
services for learning materials except apparatus, 
including those downloadable for educational courses 
and those in the form of electronic publications and 
printed materials; distribution of samples of learning 
materials for advertising; publication advertising; 
assistance (business management); providing 
operational guidance to franchised learning centers on 
methods of instruction for use with learning materials; 
retail services or wholesale services for teaching 
materials except apparatus, including those 
downloadable for educational courses and those in the 
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form of electronic publications and printed materials; 
retail services or wholesale services for learning 
materials of kumon method except apparatus, including 
those downloadable for educational courses and those 
in the form of electronic publications and printed 
materials; advisory and consultancy services 
associated with the above-mentioned services; retail 
services or wholesale services for books; retail services 
or wholesale services for publications; retail services 
for downloadable electronic publications; retail services 
or wholesale services for toys; retail services or 
wholesale services for stationery supplies; retail 
services or wholesale services for software for 
computer and portable device including smartphones, 
tablet devices and portable audio digital players; retail 
services or wholesale services for computer software 
and computer hardware; retail services or wholesale 
services for musical sound recordings (including 
downloadable); retail services or wholesale services for 
paper and stationery. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1516158 
(210) Søknadsnr.: 202002524 
(151) Reg.dato: 2019.11.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.11.11 

(220) Inndato: 2020.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

COGNIZANT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, 500 

Frank W. Burr Boulevard, NJ07666 TEANECK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Business consulting and professional business 
consulting services in the field of business strategy, 
business initiatives, digital transformation, information 
technology, finance and accounting; business 
consulting services in the field of organizational change 
management; program management, namely, business 
services in the nature of business process re-
engineering services for the implementation, adoption 
and maintenance of enterprise digital solutions, 
providing business advice, consulting, and information 
in the field of marketing, namely, research, evaluations, 
and analytics related to digital advertising, measuring 
advertising expenditures, measuring audience 
participation, and measuring conversion rates; advising 
on, designing, and developing creative advertising 
content for digital advertising services; advertising and 
business advising on the use of AI solutions and data 
analytics to measure effectiveness of digital advertising 
campaigns; advertising and business advising and 
consulting on the purchase and sale of digital media 
inventory for use in generating ad impressions; 
providing omnichannel marketing services and 
marketing strategy; development of business strategy 
and digital marketing strategy for business; 
development of e-commerce business strategy; 
development of platform-based business analytics 
solutions, namely, business consulting regarding the 
use of analytic models for the understanding and 
predicting of consumer, business, and retail market 
trends and actions; advising on, designing, and 
developing business strategies for enterprise 
automation, robotics and AI; advising on business 
solutions for information management, namely, 
providing business information management advice; 
advising on, designing, and developing business 
strategies for digitization of services/sales; business 
data analysis; digital engineering, namely, business 
process re-engineering services and development of 
digital business processes; advising on the introduction 
of new products and sales channels; advising on, 
designing, and developing strategies for improving 

customer service and satisfaction; advising on, 
designing, and developing strategies for the 
transformation of business support services; business 
operations management; business advising on the 
application of intelligent systems to manufacturing and 
logistics operations, namely, manufacturing strategies 
and supply chain management; business analysis of 
business software application portfolios; designing and 
developing business processes to assist in compliance 
with regulatory obligations; providing business 
information via a website; advising on, designing, and 
developing business strategies for the management of 
front office, middle office and back office business 
functions; business process as a service (BPaaS) 
services featuring supply chain, human resources, 
marketing, business analytics, and business asset 
management outsourcing services; quality engineering 
namely, collection and analysis of quality metric data 
for business purposes; assurance transformation 
services, namely, quality management services in the 
nature of business management services for 
establishing business quality policy, and determining 
business means for implementing those policies to 
improve customer satisfaction; business consulting in 
the field of user acceptance, automation, performance 
testing and test data management; business 
management outsourcing (BMO) services, namely, 
outsource service provider in the field of business 
management; business process outsourcing (BPO) 
services, namely, outsource service provider in the 
fields of business operations, human resources 
operations in the nature of serving as a human 
resources department for others, supply chain 
operations in the nature of supply chain operations 
management services, customer service operations in 
the native of customer service management for others 
and claims processing in the nature of collecting and 
analyzing claims data from healthcare and insurance 
organizations for business purposes; business 
consulting and business management services in the 
fields of block chain and cryptocurrency; compilation 
and analysis of business data in the field of blockchain 
technology and cryptocurrency; outsource service 
provider in the field of accounting for businesses. 

  Klasse 42   Information technology consulting services; providing 
technology information, namely, developing digital 
solutions in the nature of digital software platforms for 
the purpose of improving business management, 
revenue growth, operational and administrative 
efficiency, costs, customer service, and compliance 
with regulations; design and development of computer 
hardware and software; developing IT infrastructure 
solutions for the purpose of improving business 
management, revenue growth, operational and 
administrative efficiency, costs, customer service, and 
compliance with regulations; technical consulting 
services in the design and implementation of computer-
based information systems for healthcare 
organizations; designing and developing digital 
solutions in the nature of digital software platforms for 
business information management; development, 
implementation and technical support, namely, 
troubleshooting of computer software problems, of 
proprietary and third-party software products; designing 
and developing artificial intelligence solutions to 
measure effectiveness of digital advertising campaigns; 
technical consulting services in the field of design and 
development of infrastructure processes in the nature 
of information technology (IT) infrastructure processes 
and engineering processes; technical consulting 
services in the field of cloud computing solutions, 
evaluation and implementation of internet technology 
and services in the nature of quality evaluation and 
implementation of information technology (IT) and 
internet access software services; consulting in 
computer hardware and computer software 
development; design, development, implementation 
and configuration of computer software, computer 
hardware and IT infrastructure; scientific and 
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technological services, namely, research and design in 
the field of computer datacenter architecture; 
developing and managing application software for 
portfolio analysis; design and development of pre-
configured and integrated business technology and 
software to aggregate, analyze and integrate customer 
information for the purpose of business data 
integration, business data processing, business data 
analysis, and customer service; computer systems 
implementation and integration services; computer 
software testing services, namely, testing of 
integrations, systems, infrastructure, packages, 
performance and data management; computer 
technology support services, namely, monitoring 
technological functions of computer network systems 
and help desk services; providing computer security 
information consulting; providing on-line non-
downloadable software for computer security; providing 
on-line non-downloadable software tools for the 
development of computer security software; platform as 
a service (PaaS) services featuring computer software 
platforms for use by others as a pre-configured and 
integrated business technology for management of 
enterprise applications, custom applications, or 
development and test environments; outsource service 
providers in the field of information technology; 
software as a service (SaaS), featuring computer 
software for transition management in the field of 
application maintenance, platforms for data acquisition, 
ingestion, transformation, aggregation and data science 
in the field of data and enterprise information 
management for the purposes of business 
transformation, business discovery, business agility, 
and business reliability and customer acquisition and 
servicing of customer insurance policies in the field of 
insurance; industry-specific technology solutions, 
namely, providing on-line non-downloadable software 
and computer systems integration services for clinical 
data management, pharmacovigilance, equity research 
support, commercial operations, and order 
management; software as a service (SaaS) services, 
namely, hosting software for use by others as pre-
configured and integrated technology platforms to solve 
specific business problems; providing on-line non-
downloadable software featuring artificial intelligence 
for conducting advanced product research, analyzing 
data, and assessing insurance claims; software as a 
service (SaaS) services featuring software for database 
management, data storage, data mining, data access 
and reporting, scheduling, data migration, data 
administration, and data analysis using artificial 
intelligence and machine learning algorithms; platform 
as a service (PaaS) services featuring computer 
software platform for the hosting and distribution of 
artificial intelligence algorithms and related software 
applications; infrastructure as a service (IaaS) services, 
namely, providing virtualized computing resources in 
the nature of virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing over 
the internet; technology consulting services in the fields 
of block chain and cryptocurrency; advising on, 
designing, and developing mobile computing platforms 
to support field sales. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1551229 
(210) Søknadsnr.: 202102976 
(151) Reg.dato: 2020.05.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.05.14 

(220) Inndato: 2021.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

Something & Nothing 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Modern Contradiction Limited, c/o Wellers, 1 Vincent 

Square, SW1P2PN LONDON, Storbritannia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Articles of clothing; caps [headwear]; dresses; hats; 
headgear; jackets; pants; shoes; shorts; skirts; 
sneakers; sweatshirts; t-shirts; trainers; trousers. 

  Klasse 32   Aerated fruit juices; aerated water; alcohol free 
beverages; beer; beer-based cocktails; beers enriched 
with minerals; beverages consisting of a blend of fruit 
and vegetable juices; beverages containing vitamins; 
beverages (non-alcoholic-); carbonated non-alcoholic 
drinks; carbonated soft drinks; carbonated water; cider, 
non-alcoholic; concentrated fruit juice; concentrates for 
making fruit drinks; concentrates for making fruit juices; 
concentrates for use in the preparation of soft drinks; 
concentrates used in the preparation of soft drinks; 
cordials; cordials [non-alcoholic]; cordials (on-alcoholic 
beverages); energy drinks; essences for making non-
alcoholic beverages; essences for making flavoured 
mineral water, fruit-flavoured beverages; on-alcoholic 
beverages containing fruit juices; extracts for making 
beverages; extracts for making non-alcoholic 
beverages; flavoured mineral water; flavoured 
carbonated beverages; flavoured waters; fruit flavoured 
soft drinks; fruit flavoured carbonated drinks; fruit 
flavoured drinks; fruit flavoured waters; fruit juice; fruit-
based beverages; functional water-based beverages; 
green vegetable juice beverages; isotonic beverages; 
mineral enriched water [beverages]; non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic beverages flavoured with 
coffee; non-alcoholic carbonated beverages; non-
alcoholic cocktails; non-alcoholic cordials; non-alcoholic 
drinks, namely botanic drinks; non-alcoholic drinks 
enriched with vitamins and mineral salts; non-alcoholic 
punch; non-alcoholic vegetable juice drinks; non-
alcoholic beverages flavored with tea; seltzer water; 
soda water; soft drinks; sports drinks; syrup for making 
beverages; tonic water; water (seltzer-); water. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages containing fruit; alcoholic 
beverages, except beer; alcoholic beverages (except 
beer), namely botanic drinks; alcoholic carbonated 
beverages, except beer; beverages containing wine 
[spritzers]; ciders; cocktails; distilled beverages; low 
alcoholic drinks; pre-mixed alcoholic beverages; 
prepared alcoholic cocktails; prepared wine cocktails; 
sake; spirits; wine-based drinks; wines. 
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(111) Reg.nr.: 1574430 
(210) Søknadsnr.: 202101637 
(151) Reg.dato: 2020.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.12.21 

(220) Inndato: 2021.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHARK 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 SharkNinja Operating LLC, 89 A Street, Suite 100, 

MA02494 NEEDHAM, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   All-purpose cleaning detergents, cleaning 
preparations, carpet shampoo, cleaning solutions for 
floors and hard surfaces, all the foregoing for 
household. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1593388 
(210) Søknadsnr.: 202106799 
(151) Reg.dato: 2021.02.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2031.02.24 

(220) Inndato: 2021.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12, 40019 

SANT' AGATA BOLOGNESE (BO), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Cars; electric cars; automobile tyres; spray prevention 
flaps for vehicles; automobile hoods; steering wheels 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles; bumpers for 
automobiles; horns for motor cars; automobile bodies; 
car seats; automobile engines; motor racing cars; 
automobile chassis; shock absorbers for automobiles; 
upholstery for automobiles; electric motors for motor 
cars; driverless cars [autonomous cars]; wheel rims [for 
automobiles]; automobiles and structural parts therefor; 
racing seats for automobiles; interior trim parts of 
automobiles; automatic gearboxes for motor cars; gear 
shifts for automobiles; powerboats; cycle cars; 
assisted, motorised or electric bicycles; electric 
vehicles, other than golf carts; hybrid cars; brakes for 
motor cars; disc brake pads for land vehicles; spoilers 
for vehicles; spoilers for water vehicles; spoilers for 
land vehicles; air flow spoilers for vehicles; spoilers for 
air vehicles; hydraulic brake pressure regulators for 
vehicles; aerodynamic attachments for vehicle bodies; 
yachts; water scooters; boats; jet boats; ships; 
inflatable boats. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 149765 
(151) Reg.dato.: 1992.03.26 
(151) Int. reg. dato: 1992.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2022.03.26 
(210) Søknadsnr: 19893477 
(220) Inndato: 1989.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

FISSLER 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Fissler GmbH, Harald-Fissler-Strasse 1, 55743 IDAR-

OBERSTEIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Små hånddrevne husholdnings- og kjøkkenredskaper 
samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert 
dermed); bord- og store kjøkkenredskaper, nemlig 
kokeredskaper og kokekar (ikke elektriske); 
serveringsinnretninger, nemlig serveringsbrett, 
anretnings- og serveringsfat og -tallerkner (ikke av 
edelt metall eller plettert dermed); ikke-elektriske 
hånddrevne husholdnings- og kjøkkenmaskiner; 
maskinmessige eller håndbearbeidete formdeler (ikke 
opptatt i andre klasser) av metall, tre eller plast for 
forannevnte varer; ubearbeidet eller halvbearbeidet 
glass (unntatt bygningsglass). 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 151303 
(151) Reg.dato.: 1992.07.02 
(151) Int. reg. dato: 1992.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2022.07.02 
(210) Søknadsnr: 19906610 
(220) Inndato: 1990.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hosiden CORP, Osaka, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske deler og komponenter (ikke opptatt i 
andre klasser), elektriske brytere, vekselkontakter, 
forbindelsesstykker, stikk-kontakter, reléer, solenoider, 
overbelastningsbrytere, mikrofoner, hodetelefoner, 
flytende krystall-fremvisere. 

  
 

(111) Reg.nr.: 213360 
(151) Reg.dato.: 2002.02.21 
(151) Int. reg. dato: 2002.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(210) Søknadsnr: 200104998 
(220) Inndato: 2001.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

T. ROWE PRICE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 T Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, 

MD21202 BALTIMORE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, 
fondsinvesteringer; tilveiebringelse av 
investeringsvirksomhet, investeringsmegling, 
formuesforvaltning og finansiell virksomhet; 
tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett 
som relaterer seg til investeringsvirksomhet, 
investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell 
virksomhet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213363 
(151) Reg.dato.: 2002.02.21 
(151) Int. reg. dato: 2002.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2032.02.21 
(210) Søknadsnr: 200105053 
(220) Inndato: 2001.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

INVEST WITH CONFIDENCE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 T Rowe Price Group Inc, 100 East Pratt Street, 

MD21202 BALTIMORE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer, 
fondsinvesteringer; tilveiebringelse av 
investeringsvirksomhet, investeringsmegling, 
formuesforvaltning og finansiell virksomhet; 
tilveiebringelse av elektroniske tjenester via Internett 
som relaterer seg til investeringsvirksomhet, 
investeringsmegling, formuesforvaltning og finansiell 
virksomhet. 
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(111) Reg.nr.: 215105 
(151) Reg.dato.: 2002.08.15 
(151) Int. reg. dato: 2002.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2022.08.15 
(210) Søknadsnr: 200101201 
(220) Inndato: 2001.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRIDON 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Ideal Clamp Products Inc, 8100 Tridon Drive, 

TN37167 SMYRNA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Remskiver og kjedeskiver; remstrammere; 
slangekoplinger, slangeklemmere og 
slangeforbindelser samt slangeklemmer av rustfritt stål 
eller av andre metaller og slangeklemmebegrensere 
laget av metall. 

  Klasse 8   Håndverktøy; verktøy for vindusviskere; verktøy for å 
åpne eller lukke lukkehetter eller -lokk; hevespaker for 
fjerning og installering av dekk; smørepistoler i form av 
håndopererte smøredispensere. 

  Klasse 12   Krafttransmisjonsremmer og remstrammere for 
kjøretøymotorer; vindusviskere; blader, motorer, armer, 
deler og komponenter for vindusviskere; 
retningsvisersystemer for kjøretøy; ventiler for 
kjøretøysdekk; styringssystemskomponenter for 
kjøretøy; luftfjærer; kjørekontrollkomponenter; bremser; 
bremsesystemer og bremsesystemkomponenter, 
clutcher og clutchkomponenter; drivverk, 
kraftoverføringsanordninger og girkasser og 
komponenter derfor; drivstofflokk/hetter, 
radiatorlokk/hetter. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216821 
(151) Reg.dato.: 2002.12.05 
(151) Int. reg. dato: 2002.12.05 
(180) Registreringen utløper: 2022.12.05 
(210) Søknadsnr: 200112022 
(220) Inndato: 2001.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

GLAXOSMITHKLINE 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, 

TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; munnvann. 

  Klasse 5   Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; 
dietetiske stoffer egnet for medisinsk bruk; materiale til 
tannplombering; vaksiner. 

  Klasse 21   Tannbørster, elektriske tannbørster, tanntråd, 
tannpirkere, tannpirkerholdere (ikke av edelt metall) og 
plastbeholdere for oppbevaring av tannbørster. 

  Klasse 42   Medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; 
veterinære tjenester, jordbruks- oglandbrukstjenester; 
vitenskapelig og industriell forskning, 
helseomsorgstjenester. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270134 
(151) Reg.dato.: 2013.04.05 
(151) Int. reg. dato: 2013.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2022.12.31 
(210) Søknadsnr: 201214573 
(220) Inndato: 2012.12.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

Meaco 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Meaco (U.K.) Limited, Meaco House Parklands, 

Railton Road, GU29JX GUILDFORD, SURREY, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, vanntilførsel 
og sanitære formål. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 315792 
(151) Reg.dato.: 2021.05.28 
(151) Int. reg. dato: 2021.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.05.20 
(210) Søknadsnr: 202106668 
(220) Inndato: 2021.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Cleanbox Technology, Inc., 222 2nd Avenue South 

17th Floor, TN37201 NASHVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Hygieneenheter for stetoskoper; desinfiserende 
apparater som bruker ultrafiolett lys for desinfisering av 
telefoner, nettbrett, håndholdte datamaskiner, walkie 
talkies, hodetelefoner, mikrofoner, fjernkontroller for 
styring av lyd- og videospillere og mobiltelefoner, 
mobiltelefonvesker, lydgjengivelsesapparater, 
ladekabler for elektronikk, masker, små hodesett, 
øretelefoner, ørepropper, visittkortholdere, elektroniske 
tannbørster, elektroniske termometre, briller, merker, 
penner, blyanter, datamaskinpenn, nøkler, ringer, 
kredittkort, penger, pengeklype, smykker, klokker, 
beskyttelsesbriller, laboratorieutstyr, kompakte 
tastaturer, håndholdte speil, skjønnhetsartikler, 
hårbørster, sminkebørster, leker, biteringer [for å lette 
tannfrembrudd], tåteflasker og smokker for tåteflasker, 
brystpumpedeler, babyartikler , smokker, CPAP-
maskiner (kontinuerlig positivt luftveistrykk-maskiner), 
pulsoksimetre, belter, leker for kjæledyr, sakser, 
brevåpnere, underlag, hjemmeinnretninger, 
boksåpnere og gjenbrukbare vannflasker; ingen av de 
ovennevnte for bruk i forbindelse med gynekologiske 
apparater eller instrumenter i klasse 11. 
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(111) Reg.nr.: 317189 
(151) Reg.dato.: 2021.08.20 
(151) Int. reg. dato: 2021.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.01 
(210) Søknadsnr: 202107023 
(220) Inndato: 2021.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

ThiNKT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 NKT Cables Group A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 

BRØNDBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRANDIT IPR ApS, Vejlsøvej 51, 8600 SILKEBORG, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare, inkludert applikasjonsprogramvare, for 
overvåking av fiberoptiske kabler, strømkabler og 
fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner; Strømkabler, 
Fiberoptikk, kabler, fiberoptiske kabler, fiberoptiske 
sensorer, elektrooptiske sensorer og 
bevegelsessensorer til bruk i forhold til overvåkning og 
inspeksjon av fiberoptiske kabler, strømkabler og 
fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner og for 
overvåkning av miljøforhold, inkludert trykk, tøyning, 
temperatur, spenning, optisk bølgelengde og optisk 
linjebredde, avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning 
eller nivåer av karbondioksid; kapper for fiberoptiske 
kabler, sensorer i form av og til bruk med fiberoptiske 
kabler og strømkabler, detektorer i form av og for bruk 
med fiberoptiske kabler og strømkabler, optiske 
multiplekser for bruk med fiberoptiske kabler; apparater 
for skjøting av optiske fibre; apparater for skjøting av 
optiske fibre; kablingsnettverk [installasjoner] som 
inkluderer fiberoptiske kabler og strømkabler; elektriske 
eller optiske komponenter til bruk med fiberoptiske 
kabler og strømkabler for bruk i forhold til overvåking 
og inspeksjon av fiberoptiske kabler, strømkabler og 
fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner og for 
overvåking av miljøforhold, herunder trykk, tøyning, 
temperatur, stress, optisk bølgelengde og optisk 
linjebredde, avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning 
eller nivåer av karbondioksid; instrumenter og 
apparater, inkludert sensorer, for a detektere, male, 
registrere, regulere eller kontrollere trykk, tøyning, 
temperatur, spenning, optisk bølgelengde og optisk 
linjebredde, miljøforhold, avstand, lengde, vibrasjon, 
lyd, strømning eller nivåer av karbondioksid; 
instrumenter og apparater, inkludert sensorer, for a 
oppdage, male, registrere, regulere eller kontrollere 
trykk, tøyning, temperatur, spenning, optisk 
bølgelengde og optisk linjebredde, miljøforhold, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid i forhold til overvåking av fiberoptiske 
kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner; instrumenter som er i stand til 
a male trykk, tøyning, temperatur, spenning, optisk 
bølgelengde og optisk linjebredde, miljøforhold, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid ved bruk av fiberoptikk; kontakter og 
koblinger for fiberoptiske kabler og strømkabler; 
trykkmålere; trykkindikatorer; elektroniske 
reguleringsventiler i form av trykkreguleringsventiler 
som inneholder trykktetninger; fjernkontrollapparater og 
eksterne enheder for bruk i forhold til overvåking og 
inspeksjon av fiberoptiske kabler, strømkabler og 
fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner og for 
overvåking av miljøforhold, inkludert trykk, tøyning, 
temperatur, spenning, optisk bølgelengde og optisk 
linjebredde, avstand, lengde, vibrasjon, lyd, flyt eller 
nivåer av karbondioksid; dataprogramvare, inkludert 
applikasjonsprogramvare, for overvåking av 
fiberoptiske kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner; apparater for visning, 
registrering, overføring, overvåking og tolkning av data 
hentet fra instrumenter som brukes til a male, 
registrere, regulere eller kontrollere trykk, tøyning, 

temperatur, spenning, optisk bølgelengde og optisk 
linjebredde, miljøforhold, avstand, lengde, vibrasjon, lyd 
, strømning eller nivåer av karbondioksid i forhold til 
overvåking av fiberoptiske kabler, strømkabler og 
fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner; 
vitenskapelige, optiske, veiing, maling, signalering, 
kontroll (tilsyn), apparater og instrumenter, nemlig 
apparater og instrumenter til bruk i forbindelse med 
overvåking og inspeksjon av fiberoptiske kabler, 
strømkabler og fiberoptiske og strømkabelinstallasjoner 
og for overvåking av miljøforhold, inkludert trykk, 
tøyning, temperatur, spenning, optisk bølgelengde og 
optisk linjebredde, avstand, lengde, vibrasjon, lyd, 
strømning eller nivåer av karbondioksid; instrumenter 
for bruk i undersøkelser eller overvåking og kontroll av 
miljøforhold på skip og fly og i olje-, gass-, sikkerhets-, 
telekommunikasjons-, vindenergi- eller 
konstruksjonsindustrien; akustiske sensorer; seismiske 
opptaksapparater; seismiske detektorer; 
vibrasjonssensorer; vibrasjonsdetektorer; bildeapparat, 
overvåkingsapparat, antiovervåkingsapparat, sensorer 
for overvåking av lokaler mot uautorisert tilgang til bruk 
i forhold til overvåking og inspeksjon av fiberoptiske 
kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner, for overvåking av 
miljøforhold, inkludert trykk, belastning, temperatur, 
spenning, optisk bølgelengde og optisk linjebredde, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid, og for overvåking av fiberoptiske 
kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner. 

  Klasse 37   Installasjon, service og reparasjon av kabler, 
fiberoptiske kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
kraftkabelinstallasjoner; reparasjon av elektriske 
installasjoner; tjenester for elektrisk installasjon; 
rådgivningstjenester knyttet til elektriske 
installasjonstjenester; installasjon, vedlikehold, testing 
og reparasjon av maskinvare; Installasjon, service og 
reparasjon av apparater og instrumenter for 
overvåking, måling, kontrollering eller regulering av 
miljøforhold, trykk, belastning, temperatur, stress, 
optisk bølgelengde og optisk linjebredde, avstand, 
lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer av 
karbondioksid. 

  Klasse 42   Overvåking og inspeksjon av fiberoptiske kabler, 
strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner; Tjenester for overvåking av 
miljøforhold, inkludert trykk, belastning, temperatur, 
stress, optisk bølgelengde og optisk linjebredde, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, flyt eller nivåer av 
karbondioksid; tjenester for overvåking og analyse av 
data hentet fra sensorer; Tjenester for overvåking av 
miljøforhold, inkludert trykk, belastning, temperatur, 
spenning, optisk bølgelengde og optisk linjebredde, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid i forhold til overvåking av fiberoptiske 
kabler, strømkabler og fiberoptikk og 
strømkabelinstallasjoner; design- og testtjenester for 
fiberoptiske kabler, strømkabler og apparater og 
instrumenter for overvåking, maling, kontroll eller 
regulering av miljøforhold, trykk, tøyning, temperatur, 
spenning, optisk bølgelengde og optisk linjebredde, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid; utvikling av elektroniske overvåkings- 
og antiovervåkingsapparater; utvikling av 
bildeapparater; fiberoptisk og strømkabel teknologi 
forskning og utvikling tjenester; utforming av 
dataprogrammer; installasjon, vedlikehold, testing og 
reparasjon av dataprogramvare; installasjon, 
vedlikehold, testing og reparasjon av dataprogramvare 
for bruk i forhold til overvåking og inspeksjon av 
fiberoptiske kabler, strømkabler og fiberoptiske og 
strømkabelinstallasjoner; design, testing og vedlikehold 
av dataprogramvare for tilgang til og bruk av internett 
og verdensomspennende web; utleie av 
dataprogramvare, apparater for visning, registrering, 
overvåking og tolkning av data hentet fra instrumenter 
som brukes til a detektere temperatur og andre 
miljøforhold, inkludert programvare og apparater for 
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bruk i forhold til overvåking og inspeksjon av 
fiberoptiske kabler, strømkabler og fiberoptikk og 
strømkabelinstallasjoner og for overvåking av 
miljøforhold, inkludert trykk, tøyning, temperatur, 
spenning, optisk bølgelengde og optisk linjebredde, 
avstand, lengde, vibrasjon, lyd, strømning eller nivåer 
av karbondioksid; oppmålingstjenester; 
oljefeltundersøkelser; tjenester for leting av oljefelt; 
geologisk forskning; vert for datamaskinnettsteder; 
design, forskning, utvikling og testing av 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til alt det ovennevnte og alle andre aspekter av 
informasjonsteknologi inkludert i denne klassen. 

  Klasse 45   Alarmovervåkingstjenester; alarmovervåkingstjenester 
i forhold til overvåking av fiberoptiske kabler, kraftkabler 
og fiberoptiske og kraftkabelinstallasjoner. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318831 
(151) Reg.dato.: 2021.11.19 
(151) Int. reg. dato: 2021.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.08 
(210) Søknadsnr: 202109083 
(220) Inndato: 2021.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

RAINBOW RYAN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Yggdrasil Malta Ltd., Tagliaferro Business Centre, 

Level 2, High Street, c/w Gaiety Lane, SLM1551 
SLIEMA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvareplattformer; databaser; 
dataprogramvare for administrasjon av nettverk; 
programvareplattformer til spill, gambling og tipping; 
dataprogramvare for spilling, gambling og tipping; 
nedlastbar programvare for spilling, gambling og tipping 
til mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske 
enheter; alle forannevnte varer errelatert eksklusivt til 
gambling og/eller kasinospill, men uttrykkelig utelukket 
videospill.  

  Klasse 41   Kasino-, spill- og gamblingtjenester; leasing av 
kasinospill; tilveiebringe kasino- og spillfasiliteter; 
underholdningsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av 
sjansespill via internett; tippetjenester; spilltjenester 
innenfor kasinospill; leasing av elektroniske maskiner 
for pengespill; underholdningstjenester tilveiebragt av 
direkte tilkobling til en database eller til internett, nemlig 
spilltjenester og online spilltjenester; alle forannevnte 
tjenester er relatert eksklusivt til gambling og/eller 
kasinospill, men uttrykkelig utelukket videospill. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(210) Søknadsnr: 202114989 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231140 
(151) Reg.Dato.: 2006.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 318900 
(151) Reg.Dato.: 2021.11.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 60644 
(151) Reg.Dato.: 1962.11.29 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202015897 
(730) Søker: 
 DNV IMATIS AS, Porselensvegen 14, 3920 

PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202202199 
(730) Søker: 
 Dental Imaging Technologies Corporation, 450 

Commerce Drive, PA18951 QUAKERTOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS, Ekebergveien 225 B, 

1162 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 0935902 
(210) Søknadsnr.: 200711801 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109446 
(210) Søknadsnr.: 19802282 
(730) Innehaver: 
 Evonik Operations GmbH, Rellinghauser Str. 1-11, 45128 

ESSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 110700 
(210) Søknadsnr.: 19780577 
(730) Innehaver: 
 Vale Canada Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, 

Suite 1600, South Tower, M5J2K2ON TORONTO, 
Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 110857 
(210) Søknadsnr.: 19772357 
(730) Innehaver: 
 CAMPARI FRANCE SAS, 14 Rue Montalivet, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 111234 
(210) Søknadsnr.: 19780579 
(730) Innehaver: 
 Vale Canada Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, 

Suite 1600, South Tower, M5J2K2ON TORONTO, 
Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 116445 
(210) Søknadsnr.: 19780578 
(730) Innehaver: 
 Vale Canada Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, 

Suite 1600, South Tower, M5J2K2ON TORONTO, 
Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1173027 
(210) Søknadsnr.: 201310738 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 124103 
(210) Søknadsnr.: 19823805 
(730) Innehaver: 
 Eldec Aerospace Corp, 16706 13th Avenue West, 

WA98037 LYNNWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
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(111) Reg.nr.: 12952 
(210) Søknadsnr.: 12952 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 138574 
(210) Søknadsnr.: 19882125 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141360 
(210) Søknadsnr.: 19883623 
(730) Innehaver: 
 GKN Driveline Service GmbH, Nussbaumweg 19-21, 

51503 RÖSRATH, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 146588 
(210) Søknadsnr.: 19900695 
(730) Innehaver: 
 GE Healthcare AS, Nycoveien 1, 0485 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150052 
(210) Søknadsnr.: 19904815 
(730) Innehaver: 
 La Boule Obut, Route du Cros, 42380 SAINT BONNET 

LE CHATEAU, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 158820 
(210) Søknadsnr.: 19912445 
(730) Innehaver: 
 L’ORÉAL Deutschland GmbH, Hertzstrasse 175, 76187 

KARLSRUHE, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162403 
(210) Søknadsnr.: 19931265 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162404 
(210) Søknadsnr.: 19931266 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162405 
(210) Søknadsnr.: 19931267 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie SrL, Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 
MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166451 
(210) Søknadsnr.: 19913161 
(730) Innehaver: 
 CAMPARI FRANCE SAS, 14 Rue Montalivet, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 173114 
(210) Søknadsnr.: 19944221 
(730) Innehaver: 
 Crane Payment Innovations, Inc., 3222 Phoenixville Pike, 

Suite 200, PA19355 MALVERN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184504 
(210) Søknadsnr.: 19968332 
(730) Innehaver: 
 BIOSENSE LABORATORIES AS, Kong Christian 

Frederiks plass 3, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
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(111) Reg.nr.: 198320 
(210) Søknadsnr.: 199902320 
(730) Innehaver: 
 DNV IMATIS AS, Porselensvegen 14, 3920 

PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203564 
(210) Søknadsnr.: 199910041 
(730) Innehaver: 
 VIKO DRIFT AS, Axel Sellægs veg 7, 7805 NAMSOS, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203565 
(210) Søknadsnr.: 199910042 
(730) Innehaver: 
 VIKO DRIFT AS, Axel Sellægs veg 7, 7805 NAMSOS, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208793 
(210) Søknadsnr.: 200013027 
(730) Innehaver: 
 Syncron Holding AB, Östra Järnvägsgatan 27, 11120 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210026 
(210) Søknadsnr.: 200010132 
(730) Innehaver: 
 Studieforbundet Folkeuniversitetet, Postboks 4293 

Nydalen, 0402 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210039 
(210) Søknadsnr.: 200012528 
(730) Innehaver: 
 Red & White AS, Strandveien 15, 1366 LYSAKER, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213152 
(210) Søknadsnr.: 200101262 
(730) Innehaver: 
 MINIHUSET MI9 MILLE Knut A.G. Hauge, c/o Knut Erik 

Lier, Holstadgutua 91, 2848 SKREIA, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213658 
(210) Søknadsnr.: 200010018 
(730) Innehaver: 
 EFA MARKED LYNGDAL AS, Kirkeveien 26, 4580 

LYNGDAL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 213767 
(210) Søknadsnr.: 200106013 
(730) Innehaver: 
 CERAMICA SALONI S.A., Ctra Alcora Km 17, 12130 SAN 

JUAN DE MORO, CASTELLÓN, Spania 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219081 
(210) Søknadsnr.: 200208431 
(730) Innehaver: 
 BIOSENSE LABORATORIES AS, Kong Christian 

Frederiks plass 3, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219082 
(210) Søknadsnr.: 200208432 
(730) Innehaver: 
 BIOSENSE LABORATORIES AS, Kong Christian 

Frederiks plass 3, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 219083 
(210) Søknadsnr.: 200208433 
(730) Innehaver: 
 BIOSENSE LABORATORIES AS, Kong Christian 

Frederiks plass 3, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
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(111) Reg.nr.: 219084 
(210) Søknadsnr.: 200208434 
(730) Innehaver: 
 BIOSENSE LABORATORIES AS, Kong Christian 

Frederiks plass 3, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 220916 
(210) Søknadsnr.: 200301106 
(730) Innehaver: 
 Aktiebolaget Sandvik Coromant, 81181 SANDVIKEN, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 220917 
(210) Søknadsnr.: 200301107 
(730) Innehaver: 
 Aktiebolaget Sandvik Coromant, 81181 SANDVIKEN, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248605 
(210) Søknadsnr.: 200804537 
(730) Innehaver: 
 Vale Canada Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, 

Suite 1600, South Tower, M5J2K2ON TORONTO, 
Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250669 
(210) Søknadsnr.: 200816060 
(730) Innehaver: 
 CGG Services (NL) B.V., Bordewijklaan 58, 2591XR DEN 

HAAG, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252318 
(210) Søknadsnr.: 200901997 
(730) Innehaver: 
 Varnish Software AB, Vasagatan 7, 11120 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263458 
(210) Søknadsnr.: 201110573 
(730) Innehaver: 
 ONESOLE AS, Havnegata 25, 7900 RØRVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266193 
(210) Søknadsnr.: 201202547 
(730) Innehaver: 
 EKO VINDUER OG DØRER AS, Haslevollen 3, 0579 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266499 
(210) Søknadsnr.: 201203455 
(730) Innehaver: 
 NITU Management AS, Postboks 407, 7404 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266500 
(210) Søknadsnr.: 201203458 
(730) Innehaver: 
 NITU Management AS, Postboks 407, 7404 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266620 
(210) Søknadsnr.: 201203888 
(730) Innehaver: 
 Spier Farm Management (Pty) Ltd, Spier Wine Farm 

Annandale Road, 7600 STELLENBOSCH, Sør-Afrika 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266945 
(210) Søknadsnr.: 201202228 
(730) Innehaver: 
 Digisec Nordic IPR Limited, The Plaza Commercial 

Centre, Level 4, Suite 7, Bisazza Street, SLM 1640 
SLIEMA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
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(111) Reg.nr.: 268564 
(210) Søknadsnr.: 201210245 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie SrL, Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 
MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268565 
(210) Søknadsnr.: 201210249 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie SrL, Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 
MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269275 
(210) Søknadsnr.: 201203115 
(730) Innehaver: 
 EUROPCAR INTERNATIONAL, 13 Ter Boulevard 

Berthier, 75017 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288665 
(210) Søknadsnr.: 201605037 
(730) Innehaver: 
 Tikkurila Oyj, Heidehofintie 2, 01300 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295360 
(210) Søknadsnr.: 201708569 
(730) Innehaver: 
 GSTgear AS, Haukeveien 2B, 3174 REVETAL, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295785 
(210) Søknadsnr.: 201712104 
(730) Innehaver: 
 AS Beauty Group LLC, 42 West 39th Sreet, NY10018 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297320 
(210) Søknadsnr.: 201604178 
(730) Innehaver: 
 AS Beauty Group LLC, 42 West 39th Sreet, NY10018 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300843 
(210) Søknadsnr.: 201807104 
(730) Innehaver: 
 Noli Studios Finland Oy, PL 66, 00131 HELSINGFORS, 

Finland 
(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 6604 St. 

Olavs Plass, 0129 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 304400 
(210) Søknadsnr.: 201901260 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 304401 
(210) Søknadsnr.: 201901261 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 306393 
(210) Søknadsnr.: 201800561 
(730) Innehaver: 
 EASEE AS, Grenseveien 19, 4313 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 306663 
(210) Søknadsnr.: 201908521 
(730) Innehaver: 
 RDX Works Ltd, 7 Bell Yard, WC2A2JR LONDON, 

Storbritannia 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2022.03.07 - nr 10/22

151 
 

(111) Reg.nr.: 307798 
(210) Søknadsnr.: 201911201 
(730) Innehaver: 
 Tikkurila Oyj, Heidehofintie 2, 01300 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 309022 
(210) Søknadsnr.: 201914385 
(730) Innehaver: 
 Beijing Smartmi Technology Co., Ltd., Room 6312, 3rd 

Floor, Building 6, No. 18 Xueqing Road, Haidian District, 
BEIJING, Kina 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 309023 
(210) Søknadsnr.: 201915719 
(730) Innehaver: 
 Beijing Smartmi Technology Co., Ltd., Room 6312, 3rd 

Floor, Building 6, No. 18 Xueqing Road, Haidian District, 
BEIJING, Kina 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311241 
(210) Søknadsnr.: 202010461 
(730) Innehaver: 
 TMH Worldwide, LLC, 22 Sylvan Way, NJ07054 

PARSIPPANY, USA 
Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 Sylvan Way, 
NJ07054 PARSIPPANY, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311367 
(210) Søknadsnr.: 202005769 
(730) Innehaver: 
 Juli Living Finland Oy, PI66, 00131 HELSINGFORS, 

Finland 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311481 
(210) Søknadsnr.: 202006077 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311508 
(210) Søknadsnr.: 202001030 
(730) Innehaver: 
 Peli BioThermal LLC, 10050 89th Ave North, MN55369 

MAPLE GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 312478 
(210) Søknadsnr.: 202007631 
(730) Innehaver: 
 Peli BioThermal LLC, 10050 89th Ave North, MN55369 

MAPLE GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313341 
(210) Søknadsnr.: 202014863 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313342 
(210) Søknadsnr.: 202014854 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313345 
(210) Søknadsnr.: 202014848 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
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(111) Reg.nr.: 313917 
(210) Søknadsnr.: 202101499 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313918 
(210) Søknadsnr.: 202101500 
(730) Innehaver: 
 HUTCHMED Group Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre Marlborough & Queen Streets, NASSAU, 
NEW PROVIDENCE, Bahamas 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 314067 
(210) Søknadsnr.: 202100884 
(730) Innehaver: 
 Peli BioThermal LLC, 10050 89th Ave North, MN55369 

MAPLE GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 315173 
(210) Søknadsnr.: 202102659 
(730) Innehaver: 
 Nextory AB, Norrtullsgatan 6, 11329 STOCKHOLM, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 318271 
(210) Søknadsnr.: 202110908 
(730) Innehaver: 
 EVINY AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 46899 
(210) Søknadsnr.: 50389 
(730) Innehaver: 
 Wippermann junior Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, Hagen-Delstern, THE, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 58747 
(210) Søknadsnr.: 73753 
(730) Innehaver: 
 FASANA GmbH, Postdamm 43, 32351 STEMWEDE, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 59027 
(210) Søknadsnr.: 74185 
(730) Innehaver: 
 IVER BUGGE ANS, c/o Jan Andreas Bugge, Professor 

Dahls gate 50 B, 0260 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69998 
(210) Søknadsnr.: 88601 
(730) Innehaver: 
 Fratelli Branca Distillerie SrL, Via Broletto 35, 20121 

MILANO, Italia 
Fratelli Branca Distillerie S.p.A., Via Broletto 35, 20121 
MILANO, Italia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 7252 
(210) Søknadsnr.: 19197252 
(730) Innehaver: 
 Vale Canada Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, 

Suite 1600, South Tower, M5J2K2ON TORONTO, 
Canada 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 73096 
(210) Søknadsnr.: 93159 
(730) Innehaver: 
 CAMPARI FRANCE SAS, 14 Rue Montalivet, 75008 

PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 84222 
(210) Søknadsnr.: 108129 
(730) Innehaver: 
 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
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(111) Reg.nr.: 85072 
(210) Søknadsnr.: 108726 
(730) Innehaver: 
 ALDES AERAULIQUE Société par Actions Simplifiée, 20, 

boulevard Joliot Curie, 69200 VENISSIEUX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 85381 
(210) Søknadsnr.: 109326 
(730) Innehaver: 
 Mikasa Corp, 1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, HIROSHIMA-

SHI, HIROSHIMA-KEN, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 90421 
(210) Søknadsnr.: 110863 
(730) Innehaver: 
 Xomox PFT Corp., 4444 Cooper Road, OH45242 

CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201415397 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1229270 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

CHRISTEYNS LUXEMBOURG 
S.A., 412F, route d'Esch, 2086 
LUXEMBOURG, Luxembourg 
(LU) 

 Lisenshaver: Christeyns Eesti OÜ, Härgla tee 
6, Purila Küla, 79633 RAPLA 
VALD, Estland (EE) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 1 Chemical products for use in industry, science, 

photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical products 
for preserving foodstuffs; tanning materials; adhesives for 
use in industry; detergents for use in manufacturing 
processes; fuel-saving products; chemical additives to 
motor fuel; chemical additives for oils; detergent additives 
to gasoline; bleaching products for industrial use; oil-
purifying chemicals; chemical products for the destruction 
of greases and oils; chemical products for the 
manufacture of paints; color-brightening chemicals; 
peracetic acid; stearate calcium; moistening (wetting) 
products for use in bleaching; chemical products for use 
in construction, particularly in the concrete industry; 
additives for concrete; masonry preservatives, excluding 
paints and oils; cement-waterproofing products, excluding 
paints; agglutinants for concrete; concrete-aeration 
chemicals; concrete preservatives, excluding paints and 
oils; tile preservatives, excluding paints and oils; chemical 
products for facilitating the alloying of metals; chemical 
products for laboratory analyses other than for medical or 
veterinary use; chemical preparations for scientific use, 
other than for medical or veterinary use; water-softening 
and water-purifying products; metallic soaps for industrial 
use; filtering materials (chemical products). 
3 Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive 
preparations; disinfectant soaps; deodorant soaps; 
medicated soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; 
hair lotions; dentifrices; cleaning products; bleaching 
products (laundry); laundry bleach; soap for brightening 
textile; color-brightening chemicals, for household use 
(laundry); ammonia [volatile alkali] used as detergent; 
laundry starch; detergents other than those used in 
manufacturing operations and for medical use; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; washing 
products; laundry detergents; laundry dyes; bluing for 
laundry; bleaching salts; abrasive silicon carbide; 
bleaching soda; soda lye; degreasing products, other than 
for use in manufacturing processes; scouring solutions; 
stain removers; scale removing preparations; dry-cleaning 
products; preparations for cleaning dentures; color-
removing products; turpentine (degreasing product). 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; secretarial services; 
outsourcing services (business assistance); compilation of 
statistics; market studies; market research; business 
management and organization consultancy; efficiency 
experts; business research; business inquiries; project 
management (business management assistance); 
presentation of goods on all communication media, for 
retail purposes; commercial information and advice for 
consumers (consumer advice shop); retail sale and 
marketing assistance services for the wholesale of 
chemical products, cleaning products and disinfectants; 
import/export of chemical products, cleaning products and 
disinfectants; administrative processing of purchase 
orders; invoicing; accounting; drawing up of statements of 
accounts; personnel recruitment; management of human 

resources. 
 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2022.02.04 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2022.02.24 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202003001 
(730) Søker: 
 Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 

NEUCHÂTEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202115040 
(730) Søker: 
 ZP Group ApS, Saunte Bygade 42 B, 3100 HORNBÆK, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, Postboks 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0935902 
(210) Søknadsnr.: 200711801 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 116169 
(210) Søknadsnr.: 19822820 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, 56182 HUSKVARNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1173027 
(210) Søknadsnr.: 201310738 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124103 
(210) Søknadsnr.: 19823805 
(730) Innehaver: 
 Eldec Aerospace Corp, 16706 13th Avenue West, 

WA98037 LYNNWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 128009 
(210) Søknadsnr.: 19853370 
(730) Innehaver: 
 Mozart Distillerie GmbH, Ziegeleistrasse 29a/31a, 5020 

SALZBURG, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 142743 
(210) Søknadsnr.: 19890722 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 150131 
(210) Søknadsnr.: 19910078 
(730) Innehaver: 
 COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES 

DE L'EST, 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92115 CLICHY 
CEDEX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1522151 
(210) Søknadsnr.: 202004120 
(730) Innehaver: 
 Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 

NEUCHÂTEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
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(111) Reg.nr.: 153679 
(210) Søknadsnr.: 19912518 
(730) Innehaver: 
 EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) 

LTD., 1~4F, No. 166, Sec. 2, Minsheng E. Rd., 104 
TAIPEI, Taiwan 

(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, 1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 153906 
(210) Søknadsnr.: 19913070 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 BAD 

VILBEL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 174725 
(210) Søknadsnr.: 19951216 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 175630 
(210) Søknadsnr.: 19945619 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 212427 
(210) Søknadsnr.: 199805160 
(730) Innehaver: 
 Mozart Distillerie GmbH, Ziegeleistrasse 29a-33, 5020 

SALZBURG, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213732 
(210) Søknadsnr.: 200012471 
(730) Innehaver: 
 Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 HEMER, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213767 
(210) Søknadsnr.: 200106013 
(730) Innehaver: 
 CERAMICA SALONI S.A., Ctra Alcora Km 17, 12130 

SAN JUAN DE MORO, CASTELLÓN, Spania 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 223132 
(210) Søknadsnr.: 200307280 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 56182 HUSKVARNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231587 
(210) Søknadsnr.: 200505392 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, 56182 HUSKVARNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250669 
(210) Søknadsnr.: 200816060 
(730) Innehaver: 
 CGG Services (NL) B.V., Bordewijklaan 58, 2591XR DEN 

HAAG, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258483 
(210) Søknadsnr.: 201005671 
(730) Innehaver: 
 KAPPA BIOSCIENCE AS, 4. etasje, Silurveien 2 B, 0380 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 DEHNS NORDIC AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266945 
(210) Søknadsnr.: 201202228 
(730) Innehaver: 
 Digisec Nordic IPR Limited, The Plaza Commercial 

Centre, Level 4, Suite 7, Bisazza Street, SLM 1640 
SLIEMA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.24 
  

 
 



 endringer i fullmaktsforhold 2022.03.07 - nr 10/22

157 
 

(111) Reg.nr.: 271934 
(210) Søknadsnr.: 201005670 
(730) Innehaver: 
 KAPPA BIOSCIENCE AS, 4. etasje, Silurveien 2 B, 0380 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 DEHNS NORDIC AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285187 
(210) Søknadsnr.: 201507297 
(730) Innehaver: 
 NetEase Information Technology Corporation, 203 

Redwood Shores Parkway Suite 630, CA94065 
REDWOOD CITY, USA 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289453 
(210) Søknadsnr.: 201606968 
(730) Innehaver: 
 Greenstat AS, Fantoftvegen 38, 5072 BERGEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295542 
(210) Søknadsnr.: 201711248 
(730) Innehaver: 
 ERAZE AS, Sørkedalsveien 90 A, 0376 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295785 
(210) Søknadsnr.: 201712104 
(730) Innehaver: 
 AS Beauty Group LLC, 42 West 39th Sreet, NY10018 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297320 
(210) Søknadsnr.: 201604178 
(730) Innehaver: 
 AS Beauty Group LLC, 42 West 39th Sreet, NY10018 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298248 
(210) Søknadsnr.: 201800646 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298250 
(210) Søknadsnr.: 201800647 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298607 
(210) Søknadsnr.: 201800868 
(730) Innehaver: 
 NESS, RISAN & PARTNERS AS, Haakon VIIs gate 1, 

0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 302756 
(210) Søknadsnr.: 201807163 
(730) Innehaver: 
 Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 302757 
(210) Søknadsnr.: 201807165 
(730) Innehaver: 
 Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 309022 
(210) Søknadsnr.: 201914385 
(730) Innehaver: 
 Beijing Smartmi Technology Co., Ltd., Room 6312, 3rd 

Floor, Building 6, No. 18 Xueqing Road, Haidian District, 
BEIJING, Kina 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
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(111) Reg.nr.: 309023 
(210) Søknadsnr.: 201915719 
(730) Innehaver: 
 Beijing Smartmi Technology Co., Ltd., Room 6312, 3rd 

Floor, Building 6, No. 18 Xueqing Road, Haidian District, 
BEIJING, Kina 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 311481 
(210) Søknadsnr.: 202006077 
(730) Innehaver: 
 Vedersø Transport & Logistik I/S, Kæret 5, 6990 

ULFBORG, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.03.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 320285 
(210) Søknadsnr.: 202113408 
(730) Innehaver: 
 Lerøy Seafood Group ASA, Postboks 7600, 5020 

BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 67940 
(210) Søknadsnr.: 81565 
(730) Innehaver: 
 Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 90421 
(210) Søknadsnr.: 110863 
(730) Innehaver: 
 Xomox PFT Corp., 4444 Cooper Road, OH45242 

CINCINNATI, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2022.02.28 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1511631 
(151) Reg.dato.: 2019.10.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
 
2029.10.08 

(210) Søknadsnr.: 202001347 
(220) Inndato: 2020.01.30 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
 
2019.09.26, EM, 018129283 

(540) Gjengivelse av market: 

AHLSELL 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ahlsell AB (publ), Årstaängsvägen 11, 11798 
STOCKHOLM, Sverige (SE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Adhesives, other than for stationery or household 

purposes; chemical products for sizing; sealing 
compounds (chemical -); chemical preparations for 
sealing; sealants [chemicals] for the sealing of 
surfaces; firefighting compositions; firefighting foam; 
paste fillers; putties, and fillers and pastes for use in 
industry; solvents for lacquers; solvents for paints; 
solvents for varnishes; chemical grease removing 
agents for use in industrial manufacturing processes; 
protective coatings for waterproofing surfaces of 
buildings [other than paints or oils]. 

  Klasse 2   Lime wash; sealant primers; paint sealers; solvent 
free painting compositions; lacquers [paints]; solvent 
free paint; paint for concrete floors; paints for protection 
against corrosion; coloured paints for facades; surface 
coatings in the nature of paint; protective coatings for 
buildings [paints]; protective products for use on metals 
[paints]; lacquers in the nature of paints; industrial 
paints for use on metal. 

  Klasse 3   Cleaning agents for metal; cleaning agents for deep 
freezers; drain cleaning preparations; polishing 
preparations. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; fuels and illuminants; 
lubricants and industrial greases, waxes and fluids. 

  Klasse 6   Metal fasteners; non-threaded and threaded metal 
fasteners; reinforcing materials of metal for building; 
reinforcing materials, of metal, for concrete; 
reinforcement materials (metal -) for construction; 
shuttering of metal for concrete; metal casting forms for 
concrete; metallic formations for concrete; steel 
reinforcement for use in the construction of concrete 
floors; pipes and tubes of metal; building materials of 
metal; elbows of metal for pipes; pipework of metal; 
copper tubes [other than parts of machines]; flanged 
pipes of metal; pipe fittings [junctions] of metal; 
stainless steel; tubes of stainless steel; common metals 
and their alloys including stainless steel; check valves 
of metal [other than parts of machines]; metal brackets; 
screws of metal; nuts [metal hardware]; trays of metal; 
sealing caps of metal for the reduction of friction in 
metals; screw nuts of metal; nuts, bolts and fasteners, 
of metal; washers of metal; steel building materials; 
drains made of metal; sewers of metal; metallic gutters; 
drain covers of metal; drain plugs of metal; discharge 
pipes (metal -) for building installations; gutter 
connection pieces of metal; valves of metal, other than 
parts of machines; collars of metal for fastening pipes; 
fittings of metal for pipes; flexible tubes of metal; drill 
pipes of metal; clips of metal for cables and pipes; 
couplings of metal for tubing; pipes, tubes and hoses, 
and fittings therefor, including valves, of metal; 
junctions of metal for pipes; pipe nuts of metal; pipe 
muffs of metal; sprinkling pipes of metal; street gutters 
of metal; drainage courses of metal; drainage plates of 
metal; drainage profiles of metal; drain pipes of metal; 
architectural fasteners of metal; lugs of metal; fasteners 
of common metal; retaining [fixing] devices of metal; 
clip clamps of metal; metal fasteners; hinges of metal 

for the fixing of pipes; metal bolts [fasteners]; screw 
threaded fasteners of metal; thumbscrews [fasteners] 
of metal; ducts of metal for housing ventilation pipes; 
metal pulleys, springs and valves [not including 
machine elements]; drain traps [valves] of metal; 
metallic drain traps; plugs of metal; spigots [stoppers] 
of metal; fittings of metal for compressed air ducts; 
closures of metal for containers; tool chests of metal, 
empty; metal tool chests (empty); metal tool boxes; 
stainless steel in sheet form; joists of metal; shaped 
metal sections; tanks of metal; galvanized steel plate; 
galvanized iron; labels of metal; aluminium foil; sheets 
of aluminium; cable ducts made of metal [other than 
electricity]; metallic flags; flagpoles [structures] of 
metal; doors of metal; fire resistant doors of metal; door 
fittings of metal; locks and keys, of metal; metal joinery 
fittings; iron wire; metal stepladders and ladders; work 
platforms [scaffolding] of metal; metal strapping; 
trestles of metal, other than furniture; nails of metal; 
regulators [valves] of metal other than parts of 
machines; plugs of metal for baths. 

  Klasse 7   Machine tools; machines for manufacturing fasteners 
for the engineering industry; electrical hand tools; hand-
held tools, other than hand-operated; mechanically 
operated hand tools; hand tools, other than hand-
operated; valves; ball valves being parts of machines; 
pressure controllers [valves] being parts of machines; 
filters being parts of machines; cutting, drilling, 
abrading, sharpening and surface treatment machines 
and apparatus; pumping station assemblies; pumps 
[machines]; electrical pumps; hydraulic pumps; 
pneumatic pumps; hydraulic tools; mechanical tools; 
motor driven tools; pneumatic tools [machines]; tools 
[parts of machines]; skimmers [machines]; oil 
separators [machines]; motors and engines [except for 
land vehicles]; machine coupling and transmission 
components [except for land vehicles]; agricultural 
implements, other than hand-operated; incubators for 
eggs; lockable valves [parts of machines]; mechanical 
seals [machine parts]; regulators [parts of machines]; 
plastic pipes [fitted parts of machines]; thermostatic 
control valves for machines; water supply machines 
[pumps]; valves operated automatically by hydraulic 
control; valves operated automatically by pneumatic 
control; butterfly valves (non-metallic -) being parts of 
machines; circulating pumps; water pumps; oil tanks 
[vehicle engine parts]; exhaust silencers; fans being 
parts of machines; pumps, compressors and blowers; 
governors; welding machines; knives, electric; heat 
exchangers [parts of machines]; cylinders being parts 
of machines; cylinders for motors and engines; ball-
bearings; roller bearings [machine parts]; bearing 
housings; electric hoists; hydraulic hoists; mechanical 
hoists; pneumatic lifting apparatus [machines]; building 
hoists; steel hoists; lifting and hoisting equipment, 
elevators and escalators; mechanical lifts; automatic 
vending machines. 

  Klasse 8   Hand tools and implements [hand-operated]; hand 
tools for construction, repair and maintenance; cutting, 
drilling, grinding, sharpening and surface treatment 
hand tools; hand-operated tools and implements for 
treatment of materials, and for construction, repair and 
maintenance; cutlery; side arms; razors; socket sets 
[hand-operated tools]; knives; scissors; pincers; 
abrading instruments [hand instruments]; razor blades; 
filling trowels; spatulas [hand tools]. 

  Klasse 9   Protective work clothing [for protection against 
accident or injury]; protection devices for personal use 
against accidents; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; balaclavas for protection 
against accidents, irradiation and fire; helmet 
communications systems; face-shields for protection 
against accidents, irradiation and fire; elbow protectors 
(protective -) for use against accidents [other than 
sports articles]; knee-pads for workers; insulated 
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clothing for protection against accident or injury; safety 
glasses for protecting the eyes; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; protective face-
shields for protective helmets; protective masks; boots 
for protection against accidents, irradiation and fire; eye 
protection; goggles; protective eyewear, safety 
eyewear, safety goggles; flame-retardant balaclavas; 
boots [protective footwear]; protective shoes [against 
accident or injury]; protective footwear for the 
prevention of accident or injury; glasses for protection; 
visors for helmets; protective and safety equipment; 
headphones with built in radio; breathing masks; fire 
alarms; fire sensors; fire detectors; fire-extinguishing 
systems; fire extinguishers; automatic fire extinguishing 
apparatus; sprinkler systems for fire protection; 
sprinkler apparatus [automatic] for fire extinguishing; 
electric loss indicators; flowmeters; flowmeters for 
sprinklers; impact sensors; safety, security, protection 
and signalling devices; fall arrest apparatus; apparatus, 
instruments and cables for electricity; application 
software for control of dehumidifiers, electric 
dehumidifiers, industrial dehumidifiers, humidification 
apparatus, dehumidification installations, air filtration 
devices, clean air cabinets (air purifiers for), air purifiers 
for clean air chambers, equipment for heating, 
ventilation, air conditioning and purification 
(environment); scientific, photographic, 
cinematographic, and optical apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and education; surveying apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; phonograph records; 
mechanism for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines; data processing 
equipment and computers; fire-extinguishing 
apparatus; measuring instruments; pressure measuring 
apparatus; temperature controlling apparatus; electric 
thermostats; thermostat controllers; thermostat control 
apparatus; temperature control apparatus 
[thermostats]; electronic regulators; controllers 
(regulators); motor protection relays; fire protection 
apparatus; condensers [capacitors]; monitors 
[computer programs]; monitoring apparatus, other than 
for medical purposes; electronic cables; fibre optic 
cables; optical cables; insulated electrical cables; cable 
covers [conduits]; earthing apparatus; cable channels 
(electric -); motion controllers; light sensors; electronic 
timing control instruments; fuses; fuse holders; fuse 
indicators; electrical fuses; panels for the distribution of 
electricity; electric fuse boxes; fused connection units; 
batteries; fire blankets; extinguishers; jump leads; 
application software; mobile apps; web application 
software; downloadable electronic brochures; web 
application and server software; digital 
telecommunications apparatus; electrical raceways. 

  Klasse 10   Ear plugs [ear protection devices]; hearing protection 
devices; hearing protectors, not for medical use. 

  Klasse 11   Sanitary installations; bath installations; bath fittings; 
bath tubs; bathroom sinks; bathroom basins [parts of 
sanitary installations]; bathroom installations; bathroom 
installations for water supply purposes; bathroom 
installations for sanitary purposes; sanitary and 
bathroom installations and plumbing fixtures; bath and 
shower fittings; shower mixing valves; showers; bath 
cubicles; shower baths; shower bath installations; 
shower mixer; shower doors; shower doors with a non-
metallic frame; shower doors with a metal frame; 
shower units; spray handsets for showers; shower 
heads being parts of water supply installations; shower 
installations; shower cubicles; enclosures of metal for 
showers; shower trays; shower taps; shower heads; 
sanitary apparatus; sanitary apparatus and 
installations; sanitary water fittings; wash-hand basins 
[parts of sanitary installations]; shower control valves 
[plumbing fittings]; non-metallic screens for shower 

baths; shower hoses; shower hoses for hand showers; 
shower sprayers [plumbing fittings]; glazed shower 
cubicles; hand sets being shower fittings; hand held 
showers; controlled mixers being parts of shower 
installations; shower platforms; sanitary drain 
armatures for showers; strainers for use with shower 
trays; screens [partitions] of metal adapted for use with 
shower installations; shower bath screens (metal -); 
non-metallic screens for shower trays; rinses 
(showers); shower roses; spray fittings [parts of shower 
installations]; walls for shower cubicles; heaters for 
baths; tub spouts; taps for sanitary installations; 
bibcocks [plumbing fittings]; bath plumbing fixtures; 
bathtub enclosures; bath screens; bathing cubicles; 
bathtub screens; bath tub jets; stoves for bathrooms; 
tub wastes; bath linings; bathing water heater; bath 
armatures for water control; pedestal bathroom sinks; 
screens [partitions] adapted for use with baths (non-
metallic -); toilets [water-closets]; toilet seats; toilet 
bowls; lavatory installations; pedestals for lavatories; 
toilets with washing functions; electric dehydrators; 
apparatus for drying; heated towel drying rails; 
dehumidifiers; electric dehumidifiers; industrial 
dehumidifiers; air humidifying installations; installations 
for de-humidifying; air purifying apparatus; clean air 
cabinets (air purification apparatus for -); clean air 
booths (air purification apparatus for -); heating, 
ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient); sewage disposal plants; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; heat pumps; air cooling 
apparatus; refrigerating machines; cooling installations 
for liquids; refrigerating units; ball valves being parts for 
sanitary installations; steam valves; cisterns; boilers; 
electric boilers; boilers for use in heating systems; 
boilers for central heating installations; oil burners; 
radiators; radiator valves; radiator valves [thermostatic]; 
convectors [radiators]; water heaters; sink units; vanity 
units incorporating basins [connected to the water 
supply]; washbasins; basin mixers [taps]; taps (cocks, 
spigots) (faucets (Am.)) for pipes; mixer taps [faucets]; 
sanitary ware; air reheaters; pressure water tanks; gas 
fired back boiler units for domestic central heating; 
electrically powered fans for ventilation purposes; 
ventilating fans; fans [air-conditioning]; range hoods; 
heat exchangers for central heating purposes; lighting 
armatures; sauna heaters; sauna bath installations; 
steam baths; LED lamps; LED flashlights. 

  Klasse 12   Interior trim parts of automobiles. 
  Klasse 16   Printed matter; newsletters; newspapers; periodicals; 

paper; brochures; stickers [decalcomanias]; adhesives 
for stationery; files [office requisites]; photographs 
[printed]; teaching materials [except apparatus]; 
cardboard labels; stickers [stationery]; signboards of 
paper or cardboard; plastic film for wrapping; painters' 
brushes; paint roller trays; tissues; toilet paper; paper 
wipes; canvas paper; refuse bags of paper; garbage 
bags of paper or of plastics; packaging materials; paint 
applicator rollers. 

  Klasse 17   Caulking compounds; pipe joint tape; moldable 
compounds for use in jointing and packing; seals (non-
metallic -) for joints; non-metallic sealing compounds 
for joints; waterproof sealants; waterproof packings; 
watertight rings for plumbing pipes; insulating 
waterproof membranes for use in manufacture; 
waterproofing film (plastic -) [other than for packaging]; 
substances for insulating buildings against moisture; 
seals, sealants and fillers; spring washers of rubber; 
thermal insulating articles; thermal insulating material of 
plastics; thermally conductive insulators; flexible plastic 
conduits for plumbing use; flexible plumbing pipes of 
plastic; plastic plumbing hoses; fittings [non-metallic] for 
flexible pipes; flexible hoses, not of metal; flexible 
pipes, tubes, hoses and fittings therefor (including 
valves), and fittings for rigid pipes, all non-metallic; 
articles of rubber for use in sealing tubes; couplings of 
rubber for tubes; non-metal elbows for pipes; pipe 
muffs, not of metal; pipe gaskets; duct tape; pipe thread 
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tapes for sealing; flexible pipes, tubes, hoses, and 
fittings therefor, including valves, non-metallic; sealing 
rings for pipe fittings (non-metallic -); pipe fittings 
comprised primarily of plastic; flexible tubing for 
insulation purposes; water hoses of rubber; water 
hoses of plastic; thermoplastic heat shrinkable tubing 
for managing electric cables; compounds for jointing; 
pipe insulation; gaskets for use as a fluid tight seal; 
gaskets in the form of rings; gaskets made of rubber; 
mineral wool for use as a building insulator; insulation 
board made from mineral wool; mineral wool for 
insulating purposes; mineral wool [insulator]; heat 
resistant fabrics [insulation]; glass fibre and glass wool 
for insulation; plastic sheeting for agricultural purposes; 
plastic film for packing, cushioning or stuffing purposes 
[other than for wrapping]; rubber sheets for packing; 
insulating materials; masking tape for industrial use; 
adhesive tapes, strips, bands and films; insulation and 
barrier articles and materials. 

  Klasse 18   Bags; rucksacks; travelling bags; umbrellas. 
  Klasse 19   Building materials, not of metal; reinforcing materials, 

not of metal, for building; ready to use concrete; 
concrete; concrete for pouring; reinforced concrete; 
forms (non-metallic -) for concrete; radiator surrounds 
of non-metallic materials; ducts (installations of -) [non-
metallic, non-electric]; drains [other than of metal or 
plastic]; sumps (non-metallic -) [structures]; drain pipes; 
drain pipes, not of metal; discharge pipes (non-metallic 
-) for building installations; earthenware and cement 
tubes; rigid pipes, not of metal, for building; rigid pipes 
and valves therefor, non-metallic; sewers (non-metallic 
-); non-metal drains for use in construction of basement 
waterproofing system; non-metallic drainage pipes; 
non-woven fabrics for soil protection; non-woven 
fabrics for soil stabilization; fiber cloth for soil protection 
for construction purposes; fiber cloth for soil 
stabilisation for construction purposes; non-woven 
fibres for use in roofing; storm manholes [concrete 
drainage structures]; pitch, tar, bitumen and asphalt; 
buildings, transportable, not of metal; monuments, not 
of metal; drainage drums and culverts, not of metal; 
drain traps [valves], not of metal or plastic; geotextiles; 
geogrids; plastic tiles; stabilisation fabrics [geotextiles] 
(non-metallic -) for use in construction; mortar for 
building; screed coatings; wood for building; felt roof 
coverings; roofing shingles; doors, not of metal; stair-
treads [steps], not of metal; non-metallic trestles for use 
in construction; scaffolding, non-metallic. 

  Klasse 20   Furniture; bathroom fittings in the nature of furniture; 
bathroom vanities; bathroom cupboards; modular 
bathroom furniture; bath pillows; wooden tubs [not bath 
tubs]; plugs for baths, not of metal; beds, bedding, 
mattresses, pillows and cushions; dressing tables; 
cheval glasses; hand-held mirrors [toilet mirrors]; 
furniture for use in rest rooms; mirrors (silvered glass); 
door handles of porcelain; towel stands [furniture]; 
hooks for towels (non-metallic -); screws, not of metal; 
screw caps, not of metal; nuts, not of metal; non-metal 
fasteners, namely, nails; cable and pipe clamps; 
hinges, not of metal for the fixing of pipes; non-metallic 
fasteners for pipes; clips, not of metal, for cables and 
pipes; structural joint connectors, not of metal; tube 
plugs (non-metallic -); collars, not of metal, for fastening 
pipes; clamps (non-metallic -) for pipes [other than 
parts of machines]; plastic signboards; door fittings 
made of plastics; locks and keys, non-metallic; security 
cabinets; fittings (non-metallic -) for cupboards; step 
ladders made of wood; ladders made of plastics; 
worktables; work benches; work stools; benches (work 
-); work stations [furniture]; work surfaces; industrial 
work tables; height adjustable tables; trestles [saw 
benches]; stools; loading pallets, not of metal; mobile 
pallets made of non-metallic materials; crates and 
pallets, non-metallic; plugs, not of metal; trays, not of 
metal; rubber pipe clamps. 

  Klasse 21   Bathroom pails; bathroom glass holder; rings for 
towels [bathroom fittings]; bowls [basins] for bathrooms; 
combs and sponges; brushes; cleaning articles; glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; 

glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes; toilet brushes; toilet paper holders; water 
closet brush holders; towel racks; towel rails and rings; 
soap holders; utensils for household purposes; clothes 
drying racks; drying racks for laundry; household or 
kitchen utensils and containers; combs and sponges; 
material for brush-making; steelwool; household 
utensils for cleaning, brushes and brush-making 
materials; sponges for household purposes; cloths for 
cleaning; polishing cloths. 

  Klasse 22   Cord; washing lines; materials for padding; tarpaulins. 
  Klasse 24   Wash cloths; cloths; textile tablecloths. 
  Klasse 25   Clothing; work clothes; work shoes; protective metal 

members for shoes and boots; leisurewear; headgear; 
gloves [clothing]; stockings; underwear; clothing for 
gymnastics; outerclothing; belts [clothing]; waterproof 
clothing; coveralls; cagoules; sportswear; customized 
clothing and shoes. 

  Klasse 35   Distribution of flyers, brochures, printed matter and 
samples for advertising purposes; promotion, 
advertising and marketing of on-line websites; online 
resale for building materials; computerised inventory 
control; resale services, retail store services and 
wholesale relating to adhesives, other than for 
stationery or household purposes, chemical products 
for sizing, sealing compounds (chemical -), chemical 
preparations for sealing, sealants [chemicals] for the 
sealing of surfaces, firefighting compositions, 
firefighting foam, paste fillers, putties, and fillers and 
pastes for use in industry, solvents for lacquers, 
solvents for paints; resale services, retail store services 
and wholesale relating to solvents for varnishes, 
chemical grease removing agents for use in industrial 
manufacturing processes, protective coatings for 
waterproofing surfaces of buildings [other than paints or 
oils], lime wash, sealant primers, paint sealers, solvent 
free painting compositions, lacquers [paints], solvent 
free paint, paint for concrete floors, paints for protection 
against corrosion; resale services, retail store services 
and wholesale relating to coloured paints for facades, 
surface coatings in the nature of paint, protective 
coatings for buildings [paints], protective products for 
use on metals [paints], lacquers in the nature of paints, 
industrial paints for use on metal, cleaning agents for 
metal, cleaning agents for deep freezers, drain cleaning 
preparations, polishing preparations, industrial oils and 
greases, fuels and illuminants; resale services, retail 
store services and wholesale relating to lubricants and 
industrial greases, waxes and fluids, metal fasteners, 
non-threaded and threaded metal fasteners, reinforcing 
materials of metal for building, reinforcing materials, of 
metal, for concrete, reinforcement materials (metal -) 
for construction, shuttering of metal for concrete, metal 
casting forms for concrete; resale services, retail store 
services and wholesale relating to reinforcing materials, 
of metal, for concrete, metallic formations for concrete, 
steel reinforcement for use in the construction of 
concrete floors, pipes and tubes of metal, building 
materials of metal, elbows of metal for pipes, pipework 
of metal, copper tubes [other than parts of machines], 
flanged pipes of metal, pipe fittings [junctions] of metal, 
stainless steel, tubes of stainless steel, common metals 
and their alloys including stainless steel; resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
check valves of metal [other than parts of machines], 
metal brackets, screws of metal, nuts [metal hardware], 
trays of metal, seals of metal for the reduction of friction 
in metals, screw nuts of metal, nuts, bolts and 
fasteners, of metal, washers of metal, steel building 
materials, drains made of metal, sewers of metal, 
metallic gutters, drain covers of metal, drain plugs of 
metal; resale services, retail store services and 
wholesale relating to discharge pipes (metal -) for 
building installations, gutter connection pieces of metal, 
valves of metal, other than parts of machines, collars of 
metal for fastening pipes, fittings of metal for pipes, 
flexible tubes of metal, drill pipes of metal, clips of 
metal for cables and pipes, couplings of metal for 
tubing, pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, 
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including valves, of metal; resale services, retail store 
services and wholesale relating to junctions of metal for 
pipes, pipe nuts of metal, pipe muffs of metal, sprinkling 
pipes of metal, street gutters of metal, drainage 
courses of metal, drainage plates of metal, drainage 
profiles of metal street gutters of metal, drain pipes of 
metal, architectural fasteners of metal, lugs of metal, 
fasteners of common metal, retaining [fixing] devices of 
metal; resale services, retail store services and 
wholesale relating to clip clamps of metal, metal 
fasteners, hinges of metal for the fixing of pipes, metal 
bolts [fasteners], screw threaded fasteners of metal, 
thumbscrews [fasteners] of metal, ducts of metal for 
housing ventilation pipes, metal pulleys, springs and 
valves [not including machine elements], drain traps 
[valves] of metal, metallic drain traps, metal brackets; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to plugs of metal, spigots [stoppers] of metal, 
junctions of metal for pipes, fittings of metal for 
compressed air ducts, closures of metal for containers, 
tool chests of metal, empty, metal tool chests (empty), 
metal tool boxes, stainless steel in sheet form, joists of 
metal, shaped metal sections, tanks of metal, 
galvanized steel plate, galvanized iron; resale services, 
retail store services and wholesale relating to labels of 
metal, aluminium foil, sheets of aluminium, cable ducts 
made of metal [other than electricity], trunking 
[channels] of metal for electric cables, metallic flags, 
flagpoles [structures] of metal, doors of metal, fire 
resistant doors of metal, door fittings of metal, locks 
and keys, of metal, metal joinery fittings, iron wire, 
metal stepladders and ladders, work platforms 
[scaffolding] of metal; resale services, retail store 
services and wholesale relating to metal strapping, 
trestles of metal, other than furniture, nails of metal, 
regulators [valves] of metal other than parts of 
machines, machine tools, machines for manufacturing 
fasteners for the engineering industry, electrical hand 
tools, hand-held tools, other than hand-operated, 
mechanically operated hand tools, hand tools, other 
than hand-operated, valves, ball valves being parts of 
machines; resale services, retail store services and 
wholesale relating to pressure controllers [valves] being 
parts of machines, filters being parts of machines, 
cutting, drilling, abrading, sharpening and surface 
treatment machines and apparatus, pumping station 
assemblies, pumps [machines], electrical pumps, 
hydraulic pumps, pneumatic pumps, hydraulic tools, 
mechanical tools, motor driven tools, pneumatic tools 
[machines], tools [parts of machines]; resale services, 
retail store services and wholesale relating to skimmers 
[machines], oil separators [machines], motors and 
engines [except for land vehicles], machine coupling 
and transmission components [except for land 
vehicles], agricultural implements, other than hand-
operated, incubators for eggs, lockable valves [parts of 
machines], mechanical seals [machine parts], 
regulators [parts of machines], plastic pipes [fitted parts 
of machines], thermostatic control valves for machines; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to water supply machines [pumps], valves 
operated automatically by hydraulic control, valves 
operated automatically by pneumatic control, butterfly 
valves (non-metallic -) being parts of machines, 
circulating pumps, water pumps, oil tanks [vehicle 
engine parts], exhaust silencers, fans being parts of 
machines, pumps, compressors and blowers, 
governors, welding machines, knives, electric; resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
heat exchangers [parts of machines], cylinders being 
parts of machines, cylinders for motors and engines, 
ball-bearings, roller bearings [machine parts], bearing 
housings, electric hoists, hydraulic hoists, mechanical 
hoists, pneumatic lifting apparatus [machines], building 
hoists, steel hoists, lifting and hoisting equipment, 
elevators and escalators; resale services, retail store 
services and wholesale relating to mechanical lifts, 
hand tools and implements [hand-operated], hand tools 
for construction, repair and maintenance, cutting, 

drilling, grinding, sharpening and surface treatment 
hand tools, hand-operated tools and implements for 
treatment of materials, and for construction, repair and 
maintenance, cutlery, side arms, razors, socket sets 
[hand-operated tools]; resale services, retail store 
services and wholesale relating to knives, scissors, 
pincers, abrading instruments [hand instruments], razor 
blades, filling trowels, spatulas [hand tools], protective 
work clothing [for protection against accident or injury], 
protection devices for personal use against accidents, 
clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire, balaclavas for protection against accidents, 
irradiation and fire, helmet communications systems; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire, elbow protectors (protective -) for 
use against accidents [other than sports articles], 
kneepads for workers, insulated clothing for protection 
against accident or injury, safety glasses for protecting 
the eyes, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire, protective face-shields for protective 
helmets, protective masks, boots for protection against 
accidents, irradiation and fire; resale services, retail 
store services and wholesale relating to eye protection, 
goggles, protective eyewear, safety eyewear, safety 
goggles, flame-retardant balaclavas, boots [protective 
footwear], protective shoes [against accident or injury], 
protective footwear for the prevention of accident or 
injury, glasses for protection, visors for helmets, 
protective and safety equipment, headphones with built 
in radio, breathing masks, fire alarms, fire sensors, fire 
detectors; resale services, retail store services and 
wholesale relating to fire-extinguishing systems, fire 
extinguishers, automatic fire extinguishing apparatus, 
sprinkler systems for fire protection, sprinkler apparatus 
[automatic] for fire extinguishing, electricity indicators, 
flowmeters, flowmeters for sprinklers, impact sensors, 
safety, security, protection and signalling devices, fall 
arrest apparatus, apparatus, instruments and cables for 
electricity; resale services, retail store services and 
wholesale relating to application software for control of 
dehumidifiers, electric dehumidifiers, industrial 
dehumidifiers, humidification apparatus, 
dehumidification installations, air filtration devices, 
clean air cabinets (air purifiers for), air purifiers for 
clean air chambers, equipment for heating, ventilation, 
air conditioning and purification (environment); resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
scientific, photographic, cinematographic, and optical 
apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for weighing, measuring, signalling, checking 
(supervision), life-saving and education, surveying 
apparatus and instruments, apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; resale services, 
retail store services and wholesale relating to 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, magnetic data carriers, phonograph 
records, automatic vending machines and mechanism 
for coinoperated apparatus, cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus, measuring instruments, 
pressure measuring apparatus, temperature controlling 
apparatus, electric thermostat; resale services, retail 
store services and wholesale relating to thermostat 
controllers, thermostat control apparatus, temperature 
control apparatus [thermostats], electronic regulators, 
controllers (regulators), motor protection relays, fire 
protection apparatus, condensers [capacitors], monitors 
[computer programs], monitoring apparatus, other than 
for medical purposes, electronic cables, fibre optic 
cables, optical cables; resale services, retail store 
services and wholesale relating to insulated electrical 
cables, cable covers [conduits], earthing apparatus, 
cable channels (electric -), motion controllers, light 
sensors, electronic timing control instruments, fuses, 
fuse holders, fuse indicators, electrical fuses, panels for 
the distribution of electricity, electric fuse boxes, fused 
connection units, batteries, fire blankets, extinguishers, 
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jump leads; resale services, retail store services and 
wholesale relating to application software, mobile apps, 
web application software, downloadable electronic 
brochures, web application and server software, digital 
telecommunications apparatus, ear plugs [ear 
protection devices], hearing protection devices, hearing 
protection, not for medical use, sanitary installations, 
bathroom fittings, bath fittings, bath tubs; resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
bathroom sinks, bathroom basins [parts of sanitary 
installations], bathroom fitments, bathroom installations, 
bathroom installations for water supply purposes, 
bathroom installations for sanitary purposes, sanitary 
and bathroom installations and plumbing fixtures, bath 
and shower fittings, shower mixing valves, showers, 
bath cubicles, shower baths, shower bath installations; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to shower mixer, shower doors, shower doors 
with a non-metallic frame, shower doors with a metal 
frame, shower units, spray handsets for showers, 
shower heads being parts of water supply installations, 
shower installations, shower cubicles, enclosures of 
metal for showers, shower trays, shower taps, shower 
heads, sanitation, sanitary apparatus and installations, 
sanitary water fittings; resale services, retail store 
services and wholesale relating to wash-hand basins 
[parts of sanitary installations], shower control valves 
[plumbing fittings], non-metallic screens for shower 
baths, shower hoses, shower hoses for hand showers, 
shower sprayers [plumbing fittings], glazed shower 
cubicles, hand sets being shower fittings, hand held 
showers, controlled mixers being parts of shower 
installations, shower platforms; resale services, retail 
store services and wholesale relating to sanitary drain 
armatures for showers, strainers for use with shower 
trays, screens [partitions] of metal adapted for use with 
shower installations, shower bath screens (metal -), 
non-metallic screens for shower trays, rinses 
(showers), shower roses, spray fittings [parts of shower 
installations], walls for shower cubicles, heaters for 
baths, tub spouts, taps for sanitary installations, 
bibcocks [plumbing fittings]; resale services, retail store 
services and wholesale relating to bath plumbing 
fixtures, bathtub enclosures, bath screens, bathing 
cubicles, bathtub screens, bath tub jets, stoves for 
bathrooms, tub wastes, bath linings, bathroom fixtures, 
bathing water heater, bath armatures for water control, 
pedestal bathroom sinks, plugs of metal for baths, 
screens [partitions] adapted for use with baths (non-
metallic -); resale services, retail store services and 
wholesale relating to toilets [water-closets], toilet seats, 
toilet bowls, lavatory installations, pedestals for 
lavatories, toilets with washing functions, electric 
dehydrators, apparatus for drying, heated towel drying 
rails, dehumidifiers, electric dehumidifiers, industrial 
dehumidifiers, air humidifying installations, installations 
for de-humidifying, air purifying apparatus, clean air 
cabinets (air purification apparatus for -), clean air 
booths (air purification apparatus for -); resale services, 
retail store services and wholesale relating to heating, 
ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient), sewage disposal plants, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes, heat pumps, air cooling 
apparatus, refrigerating machines, cooling installations 
for liquids, refrigerating units, ball valves, steam valves, 
cisterns; resale services, retail store services and 
wholesale relating to boilers, electric boilers, boilers for 
use in heating systems, boilers for central heating 
installations, oil burners, radiators, radiator valves, 
radiator valves [thermostatic], convectors [radiators], 
water heaters, sink units, vanity units incorporating 
basins [connected to the water supply], washbasins, 
wash-hand basins [parts of sanitary installations], basin 
mixers [taps], taps [cocks, spigots] faucets [am.] for 
pipes; resale services, retail store services and 
wholesale relating to mixer taps [faucets], sanitary 
ware, air reheaters, pressure vessels, gas fired back 

boiler units for domestic central heating, electrically 
powered fans for ventilation purposes, ventilating fans, 
fans [air-conditioning], range hoods, heat exchangers 
for central heating purposes, lighting armatures, sauna 
heaters, sauna bath installations, steam baths, LED 
lamps, LED flashlights, interior trim parts of 
automobiles; resale services, retail store services and 
wholesale relating to printed matter, newsletters, 
newspapers, periodicals, paper, brochures, stickers 
[decalcomanias], adhesives for stationery, files [office 
requisites], photographs [printed], teaching materials 
[except apparatus], cardboard labels, stickers 
[stationery], signboards of paper or cardboard, plastic 
film for wrapping, painters' brushes, paint roller trays, 
tissues; resale services, retail store services and 
wholesale relating to toilet paper, paper wipes, cloth 
paper, refuse bags of paper, garbage bags of paper or 
of plastics, packaging materials, paint applicator rollers, 
caulking compounds, pipe joint tape, moldable 
compounds for use in jointing and packing, seals (non-
metallic -) for joints, non-metallic sealing compounds 
for joints, waterproof sealants, waterproof packings, 
watertight rings for plumbing pipes; resale services, 
retail store services and wholesale relating to 
waterproof membranes for use in manufacture, 
waterproofing film (plastic -) [other than for packaging], 
substances for insulating buildings against moisture, 
seals, sealants and fillers, spring washers of rubber, 
thermal insulating articles, thermal insulating material of 
plastics, thermally conductive insulators, flexible plastic 
conduits for plumbing use, flexible plumbing pipes of 
plastic; resale services, retail store services and 
wholesale relating to plastic plumbing hoses, rubber 
pipe clamps, fittings [non-metallic] for flexible pipes, 
flexible hoses, not of metal, flexible pipes, tubes, hoses 
and fittings therefor (including valves), and fittings for 
rigid pipes, all non-metallic, articles of rubber for use in 
sealing tubes, couplings of rubber for tubes, non-metal 
elbows for pipes, pipe muffs, not of metal; resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
pipe gaskets, duct tape, pipe thread tapes for sealing, 
flexible pipes, tubes, hoses, and fittings therefor, 
including valves, non-metallic, sealing rings for pipe 
fittings (non-metallic -), pipe fittings comprised primarily 
of plastic, flexible tubing for insulation purposes, water 
hoses of rubber, water hoses of plastic, thermoplastic 
heat shrinkable tubing for managing electric cables; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to compounds for jointing, pipe insulation, 
gaskets for use as a fluid tight seal, gaskets in the form 
of rings, gaskets made of rubber, mineral wool for use 
as a building insulator, insulation board made from 
mineral wool, mineral wool for insulating purposes, 
mineral wool [insulator], heat resistant fabrics 
[insulation], glass fibre and glass wool, plastic sheeting 
for agricultural purposes; resale services, retail store 
services and wholesale relating to plastic film for 
packing, cushioning or stuffing purposes [other than for 
wrapping], rubber sheets for packing, insulating 
materials, masking tape for industrial use, adhesive 
tapes, strips, bands and films, insulation and barrier 
articles and materials, hoses and parts thereof, bags, 
rucksacks, travelling bags, umbrellas, building 
materials, not of metal; resale services, retail store 
services and wholesale relating to reinforcing materials, 
not of metal, for building, ready to use concrete, 
concrete, concrete for pouring, reinforced concrete, 
forms (non-metallic -) for concrete, radiator surrounds 
of non-metallic materials, ducts (installations of -) 
[nonmetallic, non-electric], drains [other than of metal 
or plastic], sumps (non-metallic -) [structures], drain 
pipes, drain pipes, not of metal; resale services, retail 
store services and wholesale relating to discharge 
pipes (non-metallic -) for building installations, 
earthenware and cement tubes, rigid pipes, not of 
metal, for building, rigid pipes and valves therefor, non-
metallic, sewers (non-metallic -), non-metal drains for 
use in construction of basement waterproofing system, 
drainage installations (non-metallic -), non-woven 



 rettelse av internasjonale merker 2022.03.07 - nr 10/22

164 
 

fabrics for soil protection; resale services, retail store 
services and wholesale relating to non-woven fabrics 
for soil stabilization, fiber cloth for soil protection for 
construction purposes, fiber cloth for soil stabilisation 
for construction purposes, non-woven fibres for use in 
roofing, storm manholes [concrete drainage structures], 
pitch, tar, bitumen and asphalt, buildings, transportable, 
not of metal, monuments, not of metal, drainage drums 
and culverts, not of metal; resale services, retail store 
services and wholesale relating to drain traps [valves], 
not of metal or plastic, geotextiles, geogrids, plastic 
tiles, stabilisation fabrics [geotextiles] (non-metallic -) 
for use in construction, mortar for building, screed 
coatings, wood for building, felt roof coverings, roofing 
shingles, doors, not of metal, stair-treads [steps], not of 
metal, non-metallic trestles for use in construction; 
resale services, retail store services and wholesale 
relating to scaffolding, non-metallic, furniture, bathroom 
fittings in the nature of furniture, bathroom vanities, 
bathroom cupboards, modular bathroom furniture, bath 
pillows, wooden tubs [not bath tubs], plugs for baths, 
not of metal, beds, bedding, mattresses, pillows and 
cushions, dressing tables, cheval glasses, hand-held 
mirrors [toilet mirrors], furniture for use in rest rooms, 
mirrors (silvered glass), door handles of porcelain, 
towel stands [furniture]; resale services, retail store 
services and wholesale relating to hooks for towels 
(non-metallic -), screws, not of metal, screw caps, not 
of metal, nuts, not of metal, nails, not of metal, cable 
and pipe clamps, hinges, not of metal for the fixing of 
pipes, non-metallic fasteners for pipes, clips, not of 
metal, for cables and pipes, connectors and holders, 
non-metallic, tube plugs (non-metallic -), collars, not of 
metal, for fastening pipes, clamps (nonmetallic -) for 
pipes [other than parts of machines]; resale services, 
retail store services and wholesale relating to plastic 
signboards, door fittings made of plastics, locks and 
keys, non-metallic, security cabinets, fittings (non-
metallic -) for cupboards, step ladders made of wood, 
ladders made of plastics, worktables, work benches, 
work stools, benches (work -), work stations [furniture], 
work surfaces, industrial work tables, height adjustable 
tables, trestles [saw benches], stools, loading pallets, 
not of metal; resale services, retail store services and 
wholesale relating to mobile pallets made of non-
metallic materials, crates and pallets, nonmetallic, 
plugs, not of metal, trays, not of metal, bathroom pails, 
bathroom glass holder, rings for towels [bathroom 
fittings], bowls for bathrooms (storage vessels) combs 
and sponges, brushes, cleaning articles, glass, 
unworked or semi-worked, except building glass; resale 
services, retail store services and wholesale relating to 
glassware, porcelain and earthenware, toilet brushes, 
toilet paper holders, water closet brush holders, towel 
racks, towel rails and rings, soap holders, utensils for 
household purposes, clothes drying racks, drying racks 
for laundry, household or kitchen utensils and 
containers, combs and sponges, material for brush-
making, steelwool; resale services, retail store services 
and wholesale relating to household utensils for 
cleaning, brushes and brushmaking materials, sponges 
for household purposes, cloths for cleaning, polishing 
cloths, cord, lines, materials for padding, tarpaulins, 
wash cloths, cloths, textile tablecloths, clothing, work 
clothes, work shoes, protective metal members for 
shoes and boots, leisurewear, headgear, gloves 
[clothing], stockings, underwear, clothing for 
gymnastics; resale services, retail store services and 
wholesale relating to outerclothing, belts [clothing], 
waterproof clothing, coveralls, cagoules, sportswear, 
customized clothing and shoes. 

  Klasse 36   Acceptance of bill payments; arranging finance for 
construction projects; arranging the provision of 
finance; arranging hire-purchase financing of goods; 
arranging of lease agreements for real estate; payment 
administration services; payment processing; finance 
services; financing of building projects; hire-purchase 
financing; financing services for companies; corporate 
trustee services. 

  Klasse 37   Repair or maintenance of loading-unloading machines 
and apparatus; oil well casing, tubing, and drill pipe 
installation; construction of pipelines; advisory services 
relating to the installation of plumbing; repair of 
machines; machinery installation, maintenance and 
repair; servicing of manufacturing machines and 
apparatus; maintenance, servicing, tuning and repair of 
motors; rental of construction and building equipment; 
advisory services relating to the installation of pumps; 
pump repair and maintenance; installation of rainwater 
tanks; civil construction services; machinery 
installation, maintenance and repair; information 
services relating to all the aforesaid services. 

  Klasse 38   Electronic mail and messaging services; transmission 
of short messages [SMS], images, speech, sound, 
music and text communications between mobile 
telecommunications devices; wireless digital 
messaging services; telecommunication services; 
electronic data exchange (EDI); electronic data 
exchange; electronic transmission of data; electronic 
data communications; data communication by 
electronic means; wireless electronic transmission of 
data; message sending via a website; access to 
content, websites and portals; provision of access to 
content, websites and portals; forwarding messages of 
all kinds to Internet addresses [web messaging]; 
information services relating to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 39   Packaging services; advisory services relating to the 
packing of goods; packing articles for transportation; 
labelling services; transport of goods, packaging and 
storage of goods; transportation logistics; transport 
services; transportation services; unloading cargo; 
unloading services; arranging the unloading of cargo; 
services for unloading; cargo unloading services; 
freight unloading services; unloading and repackaging 
services; unloading cargo and luggage; loading and 
unloading of vehicles; rental of loading-unloading 
machines and apparatus; skip hire service; temporary 
storage of deliveries; storage of cargo before 
transportation; storage; consultancy services relating to 
storage; information services relating to all the 
aforesaid services. 

  Klasse 40   Applying finishes to clothing; treating [stamping] of 
metal; treating [enamelling] of metal; treating 
[tempering] of metal; treatment and coating of metal 
surfaces; treatment of timber with preservatives; 
treatment of materials using chemicals; moulding of 
concrete; stone crushing; processing of iron oxides; 
metal casting; metal pressing; heat treatment of metals; 
refining of metals. 

  Klasse 41   Training services relating to logistics; educational 
services relating to electronic mail and messaging 
services, transmission of short messages [SMS], 
images, speech, audio, music and text communication 
between mobile telecommunications devices, wireless 
digital messaging services, packing, freight packing 
consulting services, packing of goods for transport, 
labeling services of goods, packaging and storage of 
goods, transport logistics; educational services relating 
to transport services, transportation business, 
unloading cargo, unloading services, arranging the 
unloading of cargo, services for unloading, cargo 
unloading services, freight unloading services, 
unloading and repackaging services, unloading cargo 
and luggage, loading and unloading of vehicles, rental 
of machinery and equipment for loading and unloading, 
rental of containers for storage, temporary storage of 
deliveries, storage of cargo before transport, storage; 
information services relating to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 42   Design and development of software for logistics, 
supply chain management and internet portals; 
technical support services relating to computer 
software and applications; industrial design; provision 
of information relating to industrial design; design of 
industrial buildings; professional consultancy relating to 
industrial design; styling [industrial design]; product 
design; design of industrial products; draughtsman's 
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services in the nature of technical drawing; preparation 
of engineering drawings; technical planning and 
consulting in the field of light engineering; technical 
monitoring and inspection; technical inspection 
services; hosting of e-commerce platforms on the 
Internet; quality control of building materials; 
information services relating to all the aforesaid 
services. 

  Klasse 45   Providing information relating to personal wardrobe 
styling; consultancy services regarding fashion 
coordination services for individuals; rental of protective 
clothing and equipment. 
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 Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation, 
500 Frank W. Burr Boulevard, NJ07666 TEANECK, 
USA (US) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Business consulting and professional business 

consulting services in the field of business strategy, 
business initiatives, digital transformation, information 
technology, finance and accounting; business 
consulting services in the field of organizational change 
management; program management, namely, business 
services in the nature of business process re-
engineering services for the implementation, adoption 
and maintenance of enterprise digital solutions, 
providing business advice, consulting, and information 
in the field of marketing, namely, research, evaluations, 
and analytics related to digital advertising, measuring 
advertising expenditures, measuring audience 
participation, and measuring conversion rates; advising 
on, designing, and developing creative advertising 
content for digital advertising services; advertising and 
business advising on the use of AI solutions and data 
analytics to measure effectiveness of digital advertising 
campaigns; advertising and business advising and 
consulting on the purchase and sale of digital media 
inventory for use in generating ad impressions; 
providing omnichannel marketing services and 
marketing strategy; development of business strategy 
and digital marketing strategy for business; 
development of e-commerce business strategy; 
development of platform-based business analytics 
solutions, namely, business consulting regarding the 
use of analytic models for the understanding and 
predicting of consumer, business, and retail market 
trends and actions; advising on, designing, and 
developing business strategies for enterprise 
automation, robotics and AI; advising on business 
solutions for information management, namely, 
providing business information management advice; 
advising on, designing, and developing business 
strategies for digitization of services/sales; business 
data analysis; digital engineering, namely, business 
process re-engineering services and development of 
digital business processes; advising on the introduction 
of new products and sales channels; advising on, 
designing, and developing strategies for improving 
customer service and satisfaction; advising on, 
designing, and developing strategies for the 
transformation of business support services; business 

operations management; business advising on the 
application of intelligent systems to manufacturing and 
logistics operations, namely, manufacturing strategies 
and supply chain management; business analysis of 
business software application portfolios; designing and 
developing business processes to assist in compliance 
with regulatory obligations; providing business 
information via a website; advising on, designing, and 
developing business strategies for the management of 
front office, middle office and back office business 
functions; business process as a service (BPaaS) 
services featuring supply chain, human resources, 
marketing, business analytics, and business asset 
management outsourcing services; quality engineering 
namely, collection and analysis of quality metric data 
for business purposes; assurance transformation 
services, namely, quality management services in the 
nature of business management services for 
establishing business quality policy, and determining 
business means for implementing those policies to 
improve customer satisfaction; business consulting in 
the field of user acceptance, automation, performance 
testing and test data management; business 
management outsourcing (BMO) services, namely, 
outsource service provider in the field of business 
management; business process outsourcing (BPO) 
services, namely, outsource service provider in the 
fields of business operations, human resources 
operations in the nature of serving as a human 
resources department for others, supply chain 
operations in the nature of supply chain operations 
management services, customer service operations in 
the native of customer service management for others 
and claims processing in the nature of collecting and 
analyzing claims data from healthcare and insurance 
organizations for business purposes; business 
consulting and business management services in the 
fields of block chain and cryptocurrency; compilation 
and analysis of business data in the field of blockchain 
technology and cryptocurrency; outsource service 
provider in the field of accounting for businesses. 

  Klasse 42   Information technology consulting services; providing 
technology information, namely, developing digital 
solutions in the nature of digital software platforms for 
the purpose of improving business management, 
revenue growth, operational and administrative 
efficiency, costs, customer service, and compliance 
with regulations; design and development of computer 
hardware and software; developing IT infrastructure 
solutions for the purpose of improving business 
management, revenue growth, operational and 
administrative efficiency, costs, customer service, and 
compliance with regulations; technical consulting 
services in the design and implementation of computer-
based information systems for healthcare 
organizations; designing and developing digital 
solutions in the nature of digital software platforms for 
business information management; development, 
implementation and technical support, namely, 
troubleshooting of computer software problems, of 
proprietary and third-party software products; designing 
and developing artificial intelligence solutions to 
measure effectiveness of digital advertising campaigns; 
technical consulting services in the field of design and 
development of infrastructure processes in the nature 
of information technology (IT) infrastructure processes 
and engineering processes; technical consulting 
services in the field of cloud computing solutions, 
evaluation and implementation of internet technology 
and services in the nature of quality evaluation and 
implementation of information technology (IT) and 
internet access software services; consulting in 
computer hardware and computer software 
development; design, development, implementation 
and configuration of computer software, computer 
hardware and IT infrastructure; scientific and 
technological services, namely, research and design in 
the field of computer datacenter architecture; 
developing and managing application software for 



 rettelse av internasjonale merker 2022.03.07 - nr 10/22

166 
 

portfolio analysis; design and development of pre-
configured and integrated business technology and 
software to aggregate, analyze and integrate customer 
information for the purpose of business data 
integration, business data processing, business data 
analysis, and customer service; computer systems 
implementation and integration services; computer 
software testing services, namely, testing of 
integrations, systems, infrastructure, packages, 
performance and data management; computer 
technology support services, namely, monitoring 
technological functions of computer network systems 
and help desk services; providing computer security 
information consulting; providing on-line non-
downloadable software for computer security; providing 
on-line non-downloadable software tools for the 
development of computer security software; platform as 
a service (PaaS) services featuring computer software 
platforms for use by others as a pre-configured and 
integrated business technology for management of 
enterprise applications, custom applications, or 
development and test environments; outsource service 
providers in the field of information technology; 
software as a service (SaaS), featuring computer 
software for transition management in the field of 
application maintenance, platforms for data acquisition, 
ingestion, transformation, aggregation and data science 
in the field of data and enterprise information 
management for the purposes of business 
transformation, business discovery, business agility, 
and business reliability and customer acquisition and 
servicing of customer insurance policies in the field of 
insurance; industry-specific technology solutions, 
namely, providing on-line non-downloadable software 
and computer systems integration services for clinical 
data management, pharmacovigilance, equity research 
support, commercial operations, and order 
management; software as a service (SaaS) services, 
namely, hosting software for use by others as pre-
configured and integrated technology platforms to solve 
specific business problems; providing on-line non-
downloadable software featuring artificial intelligence 
for conducting advanced product research, analyzing 
data, and assessing insurance claims; software as a 
service (SaaS) services featuring software for database 
management, data storage, data mining, data access 
and reporting, scheduling, data migration, data 
administration, and data analysis using artificial 
intelligence and machine learning algorithms; platform 
as a service (PaaS) services featuring computer 
software platform for the hosting and distribution of 
artificial intelligence algorithms and related software 
applications; infrastructure as a service (IaaS) services, 
namely, providing virtualized computing resources in 
the nature of virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing over 
the internet; technology consulting services in the fields 
of block chain and cryptocurrency; advising on, 
designing, and developing mobile computing platforms 
to support field sales. 
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 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstr. 15, 
81671 MÜNCHEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Electric and electronic measuring, signalling, checking 

(supervision) and testing apparatus and instruments; 
electric and electronic communications technology 
equipment; measuring and testing apparatus for wired 
and wireless signals, sound, image and net 
communication applications; high frequency 
transmitting and receiving apparatus; probes; test 
probes [electrical]; antennas; aerials; direction finders; 
radios; radio apparatus; radio transmitters; TV 
transmitters; radio receivers; radio transceivers; radio-
frequency transmitters; radio-frequency receivers; air 
traffic control radio equipment; aeronautical radio 
communication machines and apparatus; single-
channel radio communication apparatus for fixed 
stations; radio network management systems; 
electronic apparatus and software for Internet Protocol 
based voice and data communication via radio 
systems; radio systems components, in particular 
filters, amplifiers, couplers, switchers, circulators, 
antenna tuning units, racks, power supplies, remote 
control units, loudspeakers; software for defining radio 
waves; software defined radios; exchanges and 
switchboards for data transmission installations and 
apparatus as well as for radio and telephone 
installations and apparatus; electric and electronic 
apparatus and installations for flight operations centres, 
radio operations centres, traffic safety centres, 
telecommunications systems and networks; electric 
and electronic monitoring installations and apparatus; 
coastal radio installations and apparatus; radio 
installations and apparatus, mobile radio installations 
and apparatus, train radio installations and apparatus, 
speech communications installations and apparatus; 
remote control apparatus and software for remote 
control apparatus; base stations for radio networks; 
hardware and software for testing electromagnetic 
compatibility, electromagnetic interference and 
electromagnetic failure susceptibility; drive tester 
hardware and software; automatic testing devices for 
the manufacture of mobile communications equipment; 
automatic testing devices for the manufacture of mobile 
communications equipment, in particular Over The Air 
(OTA) testing devices for the manufacture of mobile 
communications equipment; anechoic chambers [test 
and measurement technology]; telephones; data 
processing equipment and computers; data processing 
equipment and computers for bandwidth management, 
network analysis and network monitoring; satellite 
monitoring systems; satellite earth stations; apparatus 
and software for monitoring, controlling and operating 
satellites; signal collection systems; signal collection 
apparatus, instruments and software; spectrum 
monitoring systems; air traffic control monitoring 
systems; air traffic control remote control systems; 
message handling systems; hardware and software for 
measuring, analyzing, monitoring, controlling and 
optimizing network traffic and network performance; 
computer peripherals; cables and wires; equipment for 
data entry, equipment for data output; equipment for 
data storage and data transmission equipment; 
electronic databases; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); 
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communications equipment; electrical multimedia 
service equipment; electric control panels for 
broadcasting apparatus; electric control panels for 
multicast equipment; Internet Protocol (IP) video 
distribution equipment; video mastering apparatus and 
systems consisting thereof; media servers; media 
memories; media storages; computer programs and 
computer databases; computer hardware and software, 
including computer software for application in the field 
of network applications and system management as 
well as for the development of further software; Internet 
Protocol (IP) baseband multiviewer software; audio 
monitoring software; video monitoring software; audio 
sequencer software; video sequencer software; 
broadcast sequencer software; browser software; 
virtual private network (VPN) hardware and software; 
firewall hardware and software; deep packet inspection 
(DPI) hardware and software; firmware; cryptography, 
encryption, anti-virus, security and internet security 
software; computer hardware and software, including 
computer software for entering and calling up 
information in the internet and the worldwide web; 
computer software downloadable from a global 
computer network; computer programs for using the 
internet and the worldwide web; computer programs 
retrievable from the Internet and worldwide web; 
computer hardware and software, in particular for 
access to internet systems and for using these 
systems; computer hardware and software for media 
solutions; hardware and software for image and sound 
post processing; data transformation and data 
transmission hardware and software for live 
broadcasting and for play-back applications; hardware 
and software for sound and image processing in studio 
productions; operating and user instructions stored in 
digital form for computers and computer software; 
servers and software, apparatus and instruments for 
use therewith; cloud servers; cloud computing software; 
artificial intelligence software; machine learning 
software; recorded content; information technology and 
audiovisual equipment; bundled products consisting of 
IT apparatus and software; bundled products consisting 
data transmission apparatus and software; bundled 
products consisting data transmission apparatus and 
firmware; data transmission apparatus; software for 
monitoring, controlling and optimizing data 
transmission; downloadable publications; security 
scanners; body scanners (not for medical purposes); 
radio scanners; audio analyzers; circuit testers; data 
recorders; attenuators; broadband amplifiers; test and 
measurement apparatus and instruments for 
broadcasting applications; meters; power meters; 
power sensors; audio switchers [communication and 
network technology]; multimeters; LCR bridges; LCR 
meters; counters; frequency counters; masers 
[microwave amplifiers]; oscilloscopes; electronic power 
supplies; radar apparatus; apparatus for testing radar 
sensors and radar covers; radar target simulators; 
signal generators; video signal generators; audio signal 
generators; signal analyzers; spectrum analyzers; 
modulation analyzers; wireless electronic 
communications testers and systems consisting 
thereof; radio testers; analog radio testers; video 
testers; electronic protocol testers; electronic 
conformance and pre-conformance testers; network 
analyzers; vector network analyzers; converters, in 
particular frequency converters; frequency extenders; 
wireless communication apparatus and instruments; 
drone and drone radio control signal detection systems; 
automated drone and drone radio control signal 
detection systems; apparatus and instruments for 
detection, visualization, classification and disruption of 
drones; intelligent VPN [virtual private network] 
gateways; VPN [virtual private network] routers; VoIP 
[Voice-over-IP] routers; VPN [virtual private network] 
client software and hardware; internet access routers; 
network management cloud software; content filter 
hardware and software; computer network switches; 
LAN access points; wireless e-paper [display units]; 

wireless e-beacon transmitting modules; electronic 
WiFi controllers; software-defined local networks 
(WAN, WLAN, LAN); computer network devices and 
equipment; digital signs. 

  Klasse 12   Drones; military drones; civilian drones; camera 
drones; rescue drones; delivery drones. 

  Klasse 35   Business consultancy; risk management consultancy 
[business]; compilation of statistics and statistical 
analysis; compilation of statistical data in databases; 
systematic-ordering of data in computer databases; all 
the aforesaid services in the fields of analysis, viewing 
and monitoring of network resources; marketing 
consultancy; marketing research; benchmarking 
services. 

  Klasse 37   Maintenance and repair of the goods indicated in 
class 9; installation services for flight safety and air 
traffic control installations, flight operations control 
centres, radio control centres, radio operations centres, 
traffic safety centres, telecommunications systems and 
networks, coastal radio installations, mobile radio 
installations, train radio installations, radio networks 
and speech communications installations; installation; 
and maintenance of flight safety and air traffic control 
installations, flight operations control centres, radio 
control centres, radio operations centres, traffic safety 
centres, telecommunications systems and networks, 
coastal radio installations, mobile radio installations, 
train radio installations, radio networks and speech 
communications installations. 

  Klasse 38   Telecommunication; secure telecommunications, 
namely secure electronic transmission of data, images 
and documents via computer terminals; information 
about telecommunication; broadcasting; wireless 
broadcasting; electronic data transmission; leasing of 
access time to global computer networks for 
telecommunications purposes and data and information 
exchange; wireless communication services; provision 
and rental of telecommunications facilities and 
equipment; communications by cellular phones and 
other mobile telecommunication devices; 
communications by computer terminals; computer 
aided transmission of messages and images; message 
sending; paging services [radio, telephone or other 
means of electronic communication]; streaming of data; 
video-on-demand transmission; videoconferencing 
services; voice mail services; voice over IP (VoIP) 
services; Internet Protocol (IP) based voice and data 
communication via radio systems; provision of access 
to an online shopping website related to electrical and 
electronic measurement, signalling, control and test 
equipment and instruments for broadcasting and 
media, network security, networks and 
communications; Voice-over-IP (VoIP) communication 
services using mobile devices; access-protected 
communication using mobile devices. 

  Klasse 41   Training; organising and conducting of courses, 
seminars, workshops and colloquia for training and 
further training; providing online training seminars; 
electronic publication services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; information technology (IT) consulting 
services; technical and technological consultancy; IT 
consultancy, advisory and information services; internet 
and data security consultancy; computer programming 
and development of programs for data processing; 
development of computer programs for quality control, 
quality analysis and consulting related thereto; 
computer virus protection services; technical analysis 
of traffic through the internet; technical analysis and 
monitoring for optimizing network traffic; technical 
analysis of data exchange; technical and technological 
consultancy; computer security consultancy, computer 
software consultancy, computer technology 
consultancy and consultancy in the design and 
development of computer hardware; technical 
consultation services relating to electronic data 
processing, updating computer software, designing 
computer software; software as a service (SaaS) and 
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rental of software; software as a service (SaaS) 
featuring software for machine learning, deep learning 
and deep neural networks; maintenance of computer 
programs; conducting technical tests and technical 
check-ups relating to the goods indicated in class 9; 
technical testing of products and plants; technical 
planning and technical testing of production lines for 
communications equipment; hosting computer sites 
[web sites]; server administration and hosting; data 
conversion services; technical and technological 
services relating to bandwidth management in 
computer networks; technological consultancy, 
technical planning and technical monitoring relating to 
quality management in Voice-over-IP (VoIP) systems, 
network management systems for ATM/ATC systems; 
technical and technological consultancy in the field of 
computer aided task assignment and management; 
computer firewall services; data encryption and 
decoding services; data security services [firewalls]; 
design and development of wireless data transmission 
apparatus; quality control; technical and technological 
project planning of flight safety and air traffic control 
installations, flight operations control centres and radio 
control centres, radio operations centres, traffic safety 
centres, telecommunications systems and networks, 
coastal radio installations, mobile radio installations, 
train radio installations, radio networks and speech 
communications installations; calibration of the goods 
indicated in class 9. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 281878 
(210) Søknadsnr.: 201502310 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 22/15 - 2015.05.26 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2022.02.16 

(540) Gjengivelse av merket 

Chipotle 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Bartjenester; Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; 
Restauranter; Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer. 

 
(730) Innehaver: 

 S.D. SKYWORKERS INVESTMENTS LLC, c/o A&P Inter 
Corp, New Horizon Building, Suite 105, 3 1/2 Miles Philip 
SW Goldson Highway, BELIZE CITY, Belize 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-Formir, 

Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, STJ1149 ST. 
JULIANS, Malta 

 Kravstiller: 
 CMG Pepper, LLC, 610 Newport Center Drive, Suite 1300, 

CA92660 NEWPORT BEACH, USA 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, Postboks 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287800 
(210) Søknadsnr.: 201603167 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 28/16 - 2016.07.11 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2022.02.18 

(540) Gjengivelse av merket 

Probiotic Panda 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer 
for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for 
spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider. 

 
(730) Innehaver: 

 Engholm NDS Nutrition Limited, 1 Moonhill Place, Burgess 
Hill Road, RH175AH ANSTY, HAYWARDS HEATH, 
Storbritannia 

 Kravstiller: 
 R82 A/S, Parallelvej 3, 8751 GEDVED, Danmark 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Patrade A/S, Østre Havnepromenade 26, 9000 

AALBORG, Danmark 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

112119 2032.09.23 
  

 
112392 2032.11.18 
  

 
149302 2032.02.20 
  

 
149483 2032.03.05 
  

 
149694 2032.03.19 
  

 
149711 2032.03.19 
  

 
149759 2032.03.26 
  

 
149772 2032.03.26 
  

 
149787 2032.03.26 
  

 
150136 2032.04.15 
  

 
150156 2032.04.15 
  

 
150212 2032.04.23 
  

 
150442 2032.05.14 
  

 
150479 2032.05.14 
  

 
150568 2032.05.21 
  

 
150639 2032.05.21 
  

 
150672 2032.05.27 
  

 
150762 2032.05.27 
  

 
151222 2032.07.02 
  

 
151637 2032.07.30 
  

 
152851 2032.10.22 
  

 
153628 2032.12.10 
  

 
153824 2032.12.17 
  

 
209908 2031.08.16 
  

 
210039 2031.08.23 

211598 2031.11.08 
  

 
213277 2032.05.23 
  

 
213360 2032.02.21 
  

 
213363 2032.02.21 
  

 
213436 2032.02.21 
  

 
213495 2032.02.28 
  

 
213558 2032.03.07 
  

 
213636 2032.03.14 
  

 
213643 2032.03.14 
  

 
213679 2032.03.27 
  

 
213714 2032.03.27 
  

 
213752 2032.03.27 
  

 
213817 2032.03.27 
  

 
213902 2032.04.25 
  

 
213939 2032.04.11 
  

 
213988 2032.04.11 
  

 
214005 2032.04.11 
  

 
214089 2032.04.18 
  

 
214220 2032.05.02 
  

 
214282 2032.05.02 
  

 
214438 2032.05.23 
  

 
214579 2032.06.06 
  

 
214697 2032.06.13 
  

 
214793 2032.06.27 
  

 
215408 2032.08.15 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

215442 2032.08.15 
  

 
215476 2032.08.15 
  

 
215760 2032.10.24 
  

 
216333 2032.12.13 
  

 
264776 2031.12.12 
  

 
265548 2032.02.22 
  

 
265549 2032.02.22 
  

 
265550 2032.02.22 
  

 
265727 2032.02.10 
  

 
265862 2032.02.16 
  

 
265979 2032.03.12 
  

 
266017 2032.02.23 
  

 
266088 2032.03.02 
  

 
266179 2032.02.17 
  

 
266194 2032.02.23 
  

 
266195 2032.02.23 
  

 
266272 2032.03.08 
  

 
266290 2032.03.14 
  

 
266307 2032.03.19 
  

 
266363 2032.03.23 
  

 
266364 2032.03.23 
  

 
266365 2032.03.23 
  

 
266366 2032.03.23 
  

 
266396 2032.03.26 
  

 
266778 2032.02.28 
  

 
266790 2032.04.17 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

266791 2032.04.17 
  

 
266792 2032.04.17 
  

 
266869 2032.04.17 
  

 
266951 2032.04.19 
  

 
267152 2032.04.24 
  

 
267329 2032.06.07 
  

 
267350 2032.06.08 
  

 
267373 2032.06.20 
  

 
267374 2032.06.20 
  

 
267433 2032.06.20 
  

 
267436 2032.06.20 
  

 
267653 2032.07.05 
  

 
267765 2032.07.26 
  

 
268134 2032.08.17 
  

 
268211 2032.08.10 
  

 
268719 2032.10.08 
  

 
268720 2032.10.08 
  

 
268727 2032.08.17 
  

 
268728 2032.08.17 
  

 
269136 2032.07.24 
  

 
269161 2032.10.31 
  

 
269414 2032.11.01 
  

 
269673 2032.11.14 
  

 
269788 2032.11.28 
  

 
269983 2032.08.06 
  

 
270476 2032.03.19 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

271197 2032.04.12 
  

 
271198 2032.04.23 
  

 
271250 2032.02.23 
  

 
271618 2032.03.12 
  

 
272079 2032.11.01 
  

 
275065 2032.04.25 
  

 
275560 2032.10.26 
  

 
275903 2032.02.06 
  

 
276808 2032.06.04 
  

 
277977 2032.09.26 
  

 
279797 2032.07.20 
  

 
280007 2032.04.12 
  

 
281318 2032.04.12 
  

 
31624 2032.03.23 
  

 
41699 2032.04.29 
  

 
42115 2032.03.01 
  

 
42183 2032.04.28 
  

 
44943 2032.03.25 
  

 
58952 2032.03.15 
  

 
59094 2032.03.29 
  

 
59307 2032.04.26 
  

 
59351 2032.05.03 
  

 
84051 2032.02.18 
  

 
84266 2032.03.22 
  

 
84544 2032.04.07 
  

 
85337 2032.06.30 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

85585 2032.07.20 
  

 
86160 2032.10.26 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0385807 2032.02.10 
  

 
0565032A 2030.12.19 
  

 
0580623 2032.02.04 
  

 
0581364 2032.01.08 
  

 
0581373 2032.02.10 
  

 
0581539 2032.01.16 
  

 
0582142 2032.02.08 
  

 
0582260 2032.02.04 
  

 
0588693 2032.02.05 
  

 
0741492A 2030.08.04 
  

 
0752988A 2031.01.19 
  

 
0768235 2031.09.07 
  

 
0773537 2032.01.08 
  

 
0773868 2031.12.14 
  

 
0774584 2032.02.05 
  

 
0774712 2032.02.06 
  

 
0775248 2032.02.04 
  

 
0775270 2032.01.24 
  

 
0775370 2032.02.07 
  

 
0775612 2032.02.05 
  

 
0775634 2032.02.04 
 
 

 

0775729 2032.02.06 
  

 
0775730 2032.02.09 
  

 
0775769 2031.05.28 
  

 
0775925 2032.02.06 
  

 
0775979 2032.02.06 
  

 
0776084 2032.02.06 
  

 
0776148 2032.02.07 
  

 
0776224 2032.02.07 
  

 
0776283 2032.02.04 
  

 
0776288 2032.02.05 
  

 
0776552 2032.02.07 
  

 
0776572 2032.02.08 
  

 
0776606 2032.02.05 
  

 
0776607 2032.02.05 
  

 
0777020 2032.02.07 
  

 
0777084 2032.02.05 
  

 
0777085 2032.02.08 
  

 
0777154 2032.02.05 
  

 
0777452 2032.02.07 
  

 
0777567 2031.12.07 
  

 
0777747 2032.02.06 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0778715 2032.02.06 
  

 
0779236 2032.02.04 
  

 
0779344 2032.02.05 
  

 
0779629 2032.02.08 
  

 
0779702 2032.02.04 
  

 
0779870 2031.08.03 
  

 
0780242 2032.02.06 
  

 
0780988 2032.02.08 
  

 
0781790 2032.02.07 
  

 
0781841 2032.02.06 
  

 
0782072 2032.02.07 
  

 
0783562 2032.02.07 
  

 
0792940 2032.02.06 
  

 
1069136A 2031.01.19 
  

 
1069980 2031.02.03 
  

 
1071961A 2031.02.15 
  

 
1073308A 2031.02.15 
  

 
1073751A 2031.02.15 
  

 
1087471 2031.07.04 
  

 
1095201 2031.07.15 
  

 
1103842 2031.12.09 
  

 
1107674 2032.01.23 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1107820 2032.02.08 
  

 
1108009 2032.02.06 
  

 
1108115 2032.02.07 
  

 
1108442 2032.02.07 
  

 
1108485 2032.02.09 
  

 
1108551 2032.02.08 
  

 
1108855 2032.02.08 
  

 
1109634 2032.02.10 
  

 
1109715 2032.01.26 
  

 
1110175 2032.01.20 
  

 
1110464 2032.02.07 
  

 
1110910 2032.02.08 
  

 
1111064 2032.02.09 
  

 
1111104 2032.02.06 
  

 
1111310 2032.02.04 
  

 
1111326 2032.02.10 
  

 
1111423 2032.02.07 
  

 
1111426 2032.02.07 
  

 
1111562 2032.02.07 
  

 
1111729 2032.02.08 
  

 
1112005 2032.02.07 
  

 
1112176 2032.01.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1112241 2032.02.07 
  

 
1112465 2032.02.09 
  

 
1112677 2032.02.09 
  

 
1113099 2032.02.06 
  

 
1113140 2032.02.09 
  

 
1113647 2032.02.07 
  

 
1113803 2032.02.07 
  

 
1114227 2032.01.18 
  

 
1114233 2032.02.08 
  

 
1114300 2032.02.09 
  

 
1114426 2032.02.09 
  

 
1114854 2031.12.20 
  

 
1115773 2032.01.24 
  

 
1116236 2032.01.30 
  

 
1116282 2032.02.07 
  

 
1117385 2032.02.07 
  

 
1118157 2032.02.10 
  

 
1118277 2032.01.30 
  

 
1118968 2032.02.06 
  

 
1119515 2032.02.10 
  

 
1119596 2032.02.07 
  

 
1119980 2032.02.09 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1120442 2032.02.07 
  

 
1121717 2032.02.03 
  

 
1121815 2032.02.08 
  

 
1122504 2032.02.07 
  

 
1123021 2032.02.07 
  

 
1123028 2032.01.20 
  

 
1124089 2032.02.09 
  

 
1125701 2032.02.09 
  

 
1125712 2032.02.10 
  

 
1128981 2032.02.08 
  

 
1132157 2032.01.17 
  

 
1137535 2032.02.03 
  

 
1139199 2032.02.08 
  

 
1141942 2032.02.10 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0462814 2021.08.11 
  

 
0762663 2021.08.01 
  

 
0763236 2021.08.01 
  

 
0763484 2021.08.10 
  

 
0764094 2021.07.31 
  

 
0764166A 2021.08.02 
  

 
0764168 2021.07.31 
  

 
0764862 2021.07.30 
  

 
0765176 2021.07.30 
  

 
0765260 2021.08.03 
  

 
0765348 2021.08.10 
  

 
0765575 2021.07.31 
  

 
0765576 2021.07.31 
  

 
0765693 2021.07.30 
  

 
0765694 2021.08.01 
  

 
0765751 2021.08.01 
  

 
0765800 2021.07.31 
  

 
0765909 2021.08.02 
  

 
0766084 2021.07.30 
  

 
0766602 2021.08.03 
  

 
0767315 2021.08.08 
  

 
0767435 2021.07.30 
  

 
0770049 2021.07.30 
  

 
0770050 2021.07.30 
  

 
0770644 2021.08.08 

0770945 2021.07.30 
  

 
0772978 2021.07.30 
  

 
0792859 2021.07.30 
  

 
0793048 2021.08.03 
  

 
1086765 2021.08.05 
  

 
1088638 2021.08.03 
  

 
1088765 2021.08.02 
  

 
1088882 2021.08.10 
  

 
1089185 2021.08.03 
  

 
1089442 2021.08.03 
  

 
1089479 2021.08.06 
  

 
1089647 2021.08.05 
  

 
1089650 2021.08.04 
  

 
1089651 2021.08.04 
  

 
1089883 2021.08.05 
  

 
1089989 2021.08.03 
  

 
1090008 2021.07.30 
  

 
1090196 2021.08.06 
  

 
1090259 2021.08.11 
  

 
1090284 2021.08.11 
  

 
1090387 2021.08.02 
  

 
1090389 2021.08.02 
  

 
1090503 2021.08.11 
  

 
1090600 2021.08.02 
  

 
1090723 2021.08.01 



 ikke fornyede internasjonale registreringer 2022.03.07 - nr 10/22

177 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1090735 2021.08.12 
  

 
1090736 2021.08.12 
  

 
1090797 2021.08.11 
  

 
1090909 2021.08.02 
  

 
1091095 2021.08.03 
  

 
1091141 2021.08.03 
  

 
1091381 2021.08.01 
  

 
1091425 2021.08.04 
  

 
1091461 2021.08.11 
  

 
1091592 2021.08.12 
  

 
1091680 2021.08.05 
  

 
1092082 2021.08.04 
  

 
1092673 2021.08.02 
  

 
1092842 2021.08.03 
  

 
1093044 2021.08.02 
  

 
1093052 2021.08.02 
  

 
1093100 2021.08.02 
  

 
1093559 2021.08.06 
  

 
1093624 2021.08.05 
  

 
1094014 2021.08.03 
  

 
1094191 2021.08.05 
  

 
1094392 2021.08.05 
  

 
1094707 2021.08.10 
  

 
1094719 2021.08.05 
  

 
1095152 2021.08.10 
  

 
1095212 2021.08.12 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1095505 2021.08.02 
  

 
1095526 2021.08.03 
  

 
1095789 2021.08.10 
  

 
1095854 2021.08.03 
  

 
1098778 2021.08.03 
  

 
1098779 2021.08.09 
  

 
1099506 2021.08.03 
  

 
1099744 2021.08.04 
  

 
1102794 2021.08.03 
  

 
1103633 2021.08.04 
  

 
1104389 2021.08.09 
  

 
1104561 2021.08.02 
  

 
1104563 2021.08.04 
  

 
1106524 2021.08.05 
  

 
1107035 2021.08.03 
  

 
1107036 2021.08.03 
  

 
1107369 2021.08.05 
  

 
1107589 2021.08.05 
  

 
1108995 2021.08.12 
  

 
1110112 2021.08.05 
  

 
1116069 2021.08.05 
  

 
1144107 2021.08.03 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0779571 2021.11.01 
  

 
1021443 2021.11.24 
  

 
1127411 2022.02.04 
  

 
1407220 2022.01.11 
  

 
1424855 2022.01.11 
  

 
1478013 2021.10.28 
  

 
1514143 2022.01.31 
  

 
1521331 2022.01.12 
  

 
1602455 2022.01.19 
  

 
1604562 2022.01.19 
  

 
1604567 2022.01.19 
  

 
1605255 2022.01.21 
  

 
1605403 2022.01.19 
  

 
1606404 2022.01.19 
  

 
1606405 2022.01.19 
  

 
1606407 2022.01.19 
  

 
1608531 2022.01.19 
  

 
1608564 2022.01.19 
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